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Beantwoording raadsvraag 
 

 

 

Onderwerp Huisvesting arbeidsmigranten Bikkels II 

 

Datum 

 

30 november 2017 

 

Nummer 

 

RV-1757 

  

Steller vraag R. Berkers Fractie VVD 

 

Portefeuillehouder 

 

Hilko Mak 

 

Steller 

  

Hans Baudoin 

  

Datum afdoening 8 december 2017 

 

 

 

Vraag 

Vrijdag 17 november heeft het college per RIB-HV-1758 de raad geïnformeerd geen me-

dewerking te verlenen aan het plaatsen van arbeidsmigranten op Bospark De Bikkels in 

Vlierden. Doch worden al reeds minimaal 10 jaar – al dan niet op kleinere schaal – ar-

beidsmigranten gehuisvest op het park. Tussen de Gemeente en buurtbewoners zijn daar 

ook al diverse gesprekken over gevoerd (zie bijlage).  

 

De volgende raadsvragen:  

1. Hoeveel huisjes mag De Bikkels volgens het huidige bestemmingsplan verhuren aan 

arbeidsmigranten?  

2. Uit de verslaggeving van 30-08-2006 (bijlage) blijkt dat er in het verleden afspra-

ken zijn gemaakt tussen Gemeente & De Bikkels over het maximaal aantal te ver-

huren huisjes aan arbeidsmigranten (2 tot 3, en 0 in het hoogseizoen). Klopt deze 

informatie? Zo ja/nee, welke afspraken zijn er gemaakt en is hier ook officieel ver-

gunning voor verleend?  

3. De buurtbewoners merkten in 2006 op dat het alle schijn had dat gemaakte afspra-

ken overtreden werden. Heeft de Gemeente in het verleden handhavend opgestre-

den op De Bikkels? Zo ja/nee, waarom wel/niet. 

4. Arbeidsmigranten kunnen zich zelf ook als recreant inschrijven op De Bikkels. Op 

welke manier controleert, bewijst en handhaaft de Gemeente of het om arbeidsmi-

granten die tijdelijk verblijven (of als recreant inschreven staan) of dat het gaat om 

permanente bewoning? 

5. Op dit moment worden er ook meerdere huisjes op De Bikkels bewoond door ar-

beidsmigranten. Hoeveel huisjes worden er momenteel bewoont door arbeidsmi-

granten? Past dit binnen de geldige regels en/of de gemaakte afspraken?   

6. Op welke manier wordt er door De Bikkels voor gezorgd dat de arbeidsmigranten 

die verblijven op het park geregistreerd worden?  

7. Wordt er toeristenbelasting geheven op de arbeidsmigranten die verblijven op De 

Bikkels? Zo nee, waarom niet?  

8. Wanneer is het park voor het laatst gecontroleerd op Brandveiligheid? Voldoet het 
park aan de meest recente brandveiligheidsvoorschriften van Brandweer Deurne?  

Tenslotte nog een losstaande vraag:  

9. Op de Biesdeel zijn al langere tijd een aantal lantaarnpalen - eigendom van de Ge-

meente – buiten werking. Het is daar in de avond en nacht pikdonker wat het vei-

ligheidsgevoel niet ten goede komt. Een buurtbewoner heeft al meerdere malen ge-

vraagd aan de Gemeente of deze lantaarnpalen weer gerepareerd kunnen worden. 

Is de Gemeente bekend met deze melding? Op welke termijn kunnen deze lan-
taarnpalen gerepareerd worden?  
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Antwoord 

 

1. Hoeveel huisjes mag De Bikkels volgens het huidige bestemmingsplan ver-

huren aan arbeidsmigranten?  

 

 Op grond van de toegestane gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan is ver-

huur aan arbeidsmigranten niet toegestaan. Het bestemmingsplan Buitengebied en 

ons beleidskader Huisvesting arbeidsmigranten Deurne 2009 is in het verleden 

meegedeeld aan het verhuurbedrijf Roompot Vakanties BV. 

 

2. Uit de verslaggeving van 30-08-2006 (bijlage) blijkt dat er in het verleden 

afspraken zijn gemaakt tussen Gemeente & De Bikkels over het maximaal 

aantal te verhuren huisjes aan arbeidsmigranten (2 tot 3, en 0 in het hoog-

seizoen). Klopt deze informatie? Zo ja/nee, welke afspraken zijn er ge-

maakt en is hier ook officieel vergunning voor verleend?  

 

 Deze informatie klopt. Er is in het verleden een gedoogbeschikking verleend tot 1 

mei 2012. 

 

3. De buurtbewoners merkten in 2006 op dat het alle schijn had dat ge-

maakte afspraken overtreden werden. Heeft de Gemeente in het verleden 

handhavend opgestreden op De Bikkels? Zo ja/nee, waarom wel/niet. 

 

 Er is jaarlijks steekproefsgewijs gecontroleerd en bij een overtreding opgetreden. 

Sinds 2014 is geen overtreding meer geconstateerd. 

 

4. Arbeidsmigranten kunnen zich zelf ook als recreant inschrijven op De Bik-

kels. Op welke manier controleert, bewijst en handhaaft de Gemeente of 

het om arbeidsmigranten die tijdelijk verblijven (of als recreant inschreven 

staan) of dat het gaat om permanente bewoning? 

 

a. Controle 

 Voor het toezicht wordt het nachtregister van Roompot opgevraagd. Aan de hand 

van het nachtregister wordt een steekproef op Bikkels gehouden. Roompot stelt dat 

kortdurende boekingen/registraties volledig geautomatiseerd verlopen, zodat ze niet 

vooraf zien wie er als bezoeker op Bikkels komt.  

 

 Het toezicht is gecompliceerd doordat Bikkels bestaat uit meer dan 100 verschillende 

huisjes, gelegen is in bospark met meerdere ingangen / toegangen.  

 

b. Bewijslast 

 De juridische bewijslast van een overtreding is niet eenvoudig. Het kenmerkende 

onderscheid tussen een recreant en een arbeidsmigrant is het uiteindelijke doel waar-

voor men tijdelijk op Bikkels verblijft. Een arbeidsmigrant verblijft tijdelijk op Bikkels 

om ergens in de regio werkzaamheden te verrichten. Dit is de essentie van de juri-

dische bewijslast.  Deze uitleg is gebaseerd op artikel 2 van ons Beleidskader huis-

vesting Arbeidsmigranten 2015. Volgens dit beleidskader en het bestemmingsplan 

Buitengebied, is de huisvesting van arbeidsmigranten niet toegestaan in recreatieve 

verblijven/voorzieningen. 

 

c. Handhaving 

 Als een overtreding wordt vastgesteld, krijgt de overtreder (verhuurder en de werk-

gever van de arbeidsmigrant) een handhavingsbrief. De overtreding wordt gepriori-

teerd volgens het handhavingsbeleidsplan.  
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5. Op dit moment worden er ook meerdere huisjes op De Bikkels bewoond 

door arbeidsmigranten. Hoeveel huisjes worden er momenteel bewoont 

door arbeidsmigranten? Past dit binnen de geldige regels en/of de ge-
maakte afspraken?   

 Verhuur aan arbeidsmigranten past niet binnen de geldende regels en/of afspraken. 

Er is een handhavingsverzoek ingediend. Of en hoeveel recreatieverblijven op dit 

moment worden gebruikt voor huisvesting arbeidsmigranten is in onderzoek.  

6. Op welke manier wordt er door De Bikkels voor gezorgd dat de arbeidsmi-
granten die verblijven op het park geregistreerd worden?  

 Deze worden niet expliciet geregistreerd als arbeidsmigrant.  

7. Wordt er toeristenbelasting geheven op de arbeidsmigranten die erblijven 
op De Bikkels? Zo nee, waarom niet?  

 Als een arbeidsmigrant een huisje heeft gehuurd, betaalt hij “toeristenbelasting”. 

Toeristenbelasting is een niet-ingezetene belasting. Arbeidsmigranten zijn geen in-

gezetenen van de gemeente Deurne.  

8. Wanneer is het park voor het laatst gecontroleerd op Brandveiligheid? Vol-

doet het park aan de meest recente brandveiligheidsvoorschriften van 
Brandweer Deurne?  

 Toezicht brandveiligheid wordt geprioriteerd op grond van het beleidsplan handha-

ving, de uitvoering ligt bij de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en er is een risico-

beoordeling van de locatie. 

 

 De recent geldende regels brandveiligheid zijn de algemene regels van het Bouwbe-

sluit. Op 28 november 2006 is een vergunning brandveilig gebruik voor het hoofdge-

bouw van Bikkels verleend. De nalevering hiervan is op 27 oktober 2011 voor het 

laatst gecontroleerd.  

 

9. Op de Biesdeel zijn al langere tijd een aantal lantaarnpalen - eigendom van 

de Gemeente – buiten werking. Het is daar in de avond en nacht pikdonker 

wat het veiligheidsgevoel niet ten goede komt. Een buurtbewoner heeft al 

meerdere malen gevraagd aan de Gemeente of deze lantaarnpalen weer 

gerepareerd kunnen worden. Is de Gemeente bekend met deze melding? 
Op welke termijn kunnen deze lantaarnpalen gerepareerd worden?  

 De gemeente is bekend met de storing op de Biesdeel. De reparatie staat voor maan-

dag 11 december 2017 gepland.  
 



Verslag en conclusie buurt versus de Bikkels 

 

Naar aanleiding van onrust in de buurt over de uitbreiding en het beleid van recreatiepark de 

Bikkels, heeft een commissie van buurtbewoners een aantal gesprekken gevoerd met alle 

betrokkenen. De verslagen van deze gesprekken en een conclusie volgen hierna. 

 

Allereerst een verslag van de bijeenkomst op woensdag 30 augustus 2006. 

 
Verslag van de bijeenkomst van de buurt van de Bikkels dd 30 augustus 2006 

 

Aanwezigen: P. Verberne, H. Raaijmakers, H. Strijbosch, A. O’Gorman (notulist),  H. Verberne, M. 

Verberne, N. Santegoeds (namens de Dorpsraad), D. Leesberg, H. vd Broek, J. Mennen, P. van 

Otterdijk, Th. van Otterdijk, L. Slaats, J. Sleegers, M. Schepers, H. Kanters, G. Tops, R. Delhaise, H. 

Kersten, H. Heeren, J. Heeren, H. vd Heijden, Th. Nooijen. 

Afwezig met bericht: Fam. S. van Dijk, Dhr Te Strake, J. Eijsbouts, M. van Dijk, P. van Duuren en M. 

Jansen 

 

Opening door Peter Verberne: 

Uitgenodigd voor deze bijeenkomst is de direkte buurt van de Bikkels, d.w.z. Biesdeel, Hees, 

Schooteindseweg  en een vertegenwoordiging van de dorpsraad. 

Direkte aanleiding is het schietincident dat op het vakantiepark heeft plaatsgevonden. 

De avond voor deze bijeenkomst zijn er door Wil Tielemans ook al vragen gesteld in de 

gemeenteraadsvergadering 

Op verzoek zal een verslag van de vergadering naar zowel de burgemeester als de politie worden 

gestuurd. 

 

Het doel van de avond is om te onderzoeken of er een draagvlak is voor gezamenlijke actie. 

 

Als eerste wordt door Peter Verberne vastgesteld dat de Bikkels al jaren deel uitmaakt van de buurt. 

Men is dan ook niet tegen een vakantiepark als zodanig. Onlangs zijn de huisjes echter allemaal 

verkocht, zodat men vreest voor een situatie zoals die op de Kanthoeve. Bovendien is een deel 

verhuurd aan buitenlandse seizoenarbeiders. (Momenteel staan er volgens medewerkers van de 

Bikkels zelf zo’n 10 tot 15 auto’s die ’s ochtends voor 7 uur het park verlaten.) 

Volgens het bestemmingsplan van de Gemeente Deurne is deze plaats bestemd voor recreatie en dus 

niet voor (tijdelijk) wonen. Een uitbreiding met 42 chalets en 1 of 2 groepseenheden is ook in 

tegenstrijd met het bestemmingsplan. 

Dit alles leidt tot zorgen voor onze leefsituatie. 

 

Henk Raaijmakers geeft aan dat er door hem in maart van dit jaar een zienswijze is ingediend naar 

aanleiding van de op komst zijnde uitbreiding van het park. Daarin wordt bezwaar gemaakt tegen de 

huisvesting van seizoenarbeiders en tegen permanente bewoning. 

In September 2005 op de bijeenkomst bij Thijssen is afgesproken dat er regelmatig gesprekken zouden 

zijn tussen de buurt, de gemeente en de eigenaar van het park (niet Roompot, maar Hoge Raedtgroep). 

Hier is echter nooit gevolg aan gegeven. Het schietincident op het park leidt nu tot verdere actie. 

 

De vraag is nu: hoe het park te dwingen tot handhaving van de afspraken? 

Ten eerste de vergunningenafgifte in de gaten houden en ten tweede de openbare orde (m.b.t. 

zwerfafval, bouwactiviteiten en incidenten zoals het schietincident) handhaven. 

 

Dhr. Leesberg stelt de vraag of er daadwerkelijk sprake is van overlast. 

Hans Strijbosch praat over parkeeroverlast, die na een verhit gesprek met medewerkers van het park is 

opgelost. 

Ook noemt men een samenscholing van seizoenarbeiders die er bedreigend uit kan zien voor 

langskomende fietsers en voetgangers. 



En dan natuurlijk het schietincident met nogal wat politie, opvang en zelfs vertrek of herplaatsing van 

vakantiegasten. En dit alles in het hoogseizoen, terwijl er dan helemaal geen verhuur zou zijn t.b.v. 

buitenlandse arbeiders. 

Mevr. Santegoeds geeft als reactie hierop dat ook de dorpsraad de situatie alarmerend vindt. De 

werkgelegenheid van het park wordt toegejuicht, maar de overlast moet beperkt worden. En de 

afspraken zoals die in september 2005 gemaakt zijn, moeten nageleefd worden. Met name de 

gesprekken met de buurt en de dorpsraad en het maximaal aantal huisjes te verhuren aan buitenlandse 

arbeiders (2 tot 3, en 0 in het hoogseizoen). Ook is toegezegd dat er geen permanente bewoning 

mogelijk zal zijn, echter de verkoopbrochure van de Bikkels spreekt dit tegen. 

 

Beaamd wordt dat investering in het park positief is, maar afspraken moeten nagekomen worden, en 

niet al binnen 3 weken geschonden. 

 

Aangedragen oplossingen: 

De overlast van auto’s kan door een strikt parkeerbeleid van het park voorkomen worden. Het gebruik 

van de parkeerplaats aan de Esdonk moet gehandhaafd worden. 

Wat betreft het zwerfafval moet de Bikkels verplicht worden dit op te ruimen. 

 

Het voornaamste punt van zorg is echter onze veiligheid. Genoemd worden hier de aanrandingen die 

in het verleden in de omgeving hebben plaatsgevonden. Verder maakt men zich zorgen om het feit dat 

meer buitenlandse arbeiders zal leiden tot minder vakantiegasten en dus tot nog meer seizoenarbeiders. 

Hoe denkt de gemeente hier de hand aan te houden? 

 

Bezwaar indienen tegen de geplande uitbreiding van het park is mogelijk, maar op grond waarvan? 

Permanente bewoning en huisvesting van buitenlandse werknemers is volgens het bestemmingsplan al 

niet toegestaan.  

Vraag: Is op termijn een wijziging van het plan mogelijk? 

Vraag: Heeft de gemeente een handhavingsplicht? Henk leest voor uit brief van gemeente waaruit 

blijkt dat er geen ultiem recht op handhaving bestaat, er is slechts sprake van een beginselplicht.  

 

Plan van aanpak: 

IN GESPREK BLIJVEN MET HET PARK! 

Noot: Wie is het aanspreekpunt van het park? 

Leo Beijers is de dagelijkse beheerder van het park. Hij is echter niet op de hoogte van de afspraken 

die namens de Hoge Raedtgroep zijn gemaakt. 

Jeroen Postma is verantwoordelijk voor de bouwactiviteiten en zal daarna geen verantwoordelijkheid 

meer hebben voor het park. 

Ook bij de dorpsraad en de politie is geen vaste hoofdverantwoordelijke bekend. 

 

DE BURGEMEESTER VERZOEKEN OM EEN GESPREK waarin wij onze bezorgdheid kunnen 

uiten en kunnen vragen om een periodiek gesprek met vertegenwoordigers van het park en de 

gemeente. Dus, een structureel overleg gevolgd door notulen en een controle op het nakomen van de 

gemaakte afspraken.  

 

Dorpsraad en gemeenteraad op de hoogte houden van de ontwikkelingen en verzoeken om steun 

hierin. De buurt alleen heeft niet voldoende status. Contact houden met CDA, Deurne Nu, Doe. ALS 

EERSTE WETHOUDER KERKERS VERZOEKEN OM EEN GESPREK. 

 

Als vertegenwoordigers voor de buurt worden Henk Raaijmakers en Hans Strijbosch aangesteld. 

Nellie Santegoeds biedt zich aan als vertegenwoordiger van de dorpsraad en Anne-Mai O’Gorman 

zegt toe als notulist. 

 

Dit verslag is ook toegestuurd aan burgemeester Daandels en wethouder H. Kerkers. 

Hierop is een reactie van burgemeester Daandels gekomen welke hier volgt: 



Bedankt voor het verslag van de bijeenkomst op 30 augustus. Ik was tijdens het incident met 

vakantie hetgeen je misschien wel weet. 
  

Ik snap jullie zorgen en we zullen ons gezamenlijk inspannen om jullie zorgen zo maximaal 

mogelijk weg te nemen. 

Met betrekking tot het verslag gaarne een opmerking over de passage (2e bladzijde) waarin 

Henk Raaijmakers een interpretatie geeft over de vraag, "heeft de gemeente een 

handhavingplicht"? 

Het begrip "beginselplicht tot handhaving" betekent in juridische zin, dat de overheid 

verplicht is te handhaven op overtreding van wetsregels en bijv. ook 

vergunningsvoorschriften. M.a.w. de gemeente moet handhaven tegen overtredingen (in 

beginsel verplicht te handhaven en kan geen "smoesje" verzinnen om niet te handhaven. Wel 

moet het bevoegd gezag (i.c. de gemeente) zich altijd de vraag stellen of de geconstateerde 

overtreding ook opgelost kan worden voordat bijv. een dwangsom aan de overtreder wordt 

opgelegd. Een voorbeeld: iemand bouwt zonder vergunning een serre aan zijn huis en is dus 

in overtreding want de wet schrijft voor dat je geen serre mag bouwen zonder vergunning. Het 

bevoegd gezag moet nu gaan handhaven. Voordat de handhavingprocedure kan worden 

opgestart moet eerst bezien worden of er alsnog een bouwvergunning kan worden afgegeven. 

Als dat zo is dan moeten we de overtreder eerst in de gelegenheid stellen een bouwvergunning 

aan te vragen en kunnen we niet gaan handhaven middels dwangsom of bestuursdwang (i.c. 

sloop van de serre). 

  

Heeft elke Nederlander recht op handhaving van overtreding van regels. Jazeker, elke burger 

kan het bevoegd gezag vragen om handhaving. Het bevoegd gezag moet dan in actie komen. 

Doet men niets dan kan de verzoeker op grond van een fictieve weigering via de rechter 

dwingen handhavend op te treden. Een bevoegd gezag kan ook weigeren in te gaan op een 

verzoek tot handhaving maar moet dat wel motiveren (bijv. belangen afwegen). Is de 

verzoeker het niet eens met de motivatie tot weigering om te handhaven, dan kan aan de 

rechter gevraagd worden daarover een uitspraak te doen om alsnog het bevoegd gezag te 

dwingen over te gaan tot handhaving. 

  

M.a.w. er is wel degelijk een plicht (voor het bevoegd gezag) en een recht (voor de burger) als 

het over handhaven gaat. Vorige week is Henk Kerkers in Vlierden geweest en heeft met een 

aantal van jullie gesproken. Jullie willen ook met mij aan tafel en je weet dat ik daartoe altijd 

bereid ben. Omdat het gaat om Openbare Orde en om Handhaving ( 2 onderdelen van mijn 

portefeuille) en ook een uitbreiding via bestemmingsplanwijziging (de portefeuille van Henk 

Kerkers) lijkt het me goed dat we samen met jullie delegatie aan tafel gaan om heldere 

afspraken te maken en het idee van een klankbordgroep te bespreken. 

  

Sorry voor de uitvoerige reactie maar ik had er behoefte aan om de onderdelen "plicht en 

recht" even nader toe te lichten. 

  

Met vriendelijke groet, 

 
J.G.M.Daandels 
 

In de tussentijd heeft er ook een gesprek plaatsgevonden met wethouder Kerkers op 5 

september, het verslag: 

 

 



   B E S P R E K I N G S – 

 datum : 5 september 2006 V E R S L A G 

 sector : Economie  

                          verslaglegger : R. Paping  

 

 

Verslag van: Bijeenkomst met een aantal omwonenden van het recreatiepark De Bikkels 

 

 

Aanwezig: 

Annemai O'Gorman-van Rijssel, (omwonende) 

Hans Strijbosch (omwonende) 

Nellie Santegoeds, (dorpsraad Vlierden) 

Henk Raaijmakers, (omwonende) 

Henk Kerkers (wethouder gemeente Deurne)  

Rebecca Paping (medewerkster afdeling Economie gemeente Deurne)  

  

 

 

 

Het algehele gevoel van de buurt over de gang van zaken ten aanzien van de uitbreiding van 

het recreatiepark De Bikkels is niet goed. Iedereen staat achter het gegeven dat de uitbreiding 

gunstig is voor het toerisme en de recreatie in Deurne. Maar de omwonenden van het 

recreatiepark De Bikkels maken zich zorgen over een mogelijke toekomstige ontwikkeling. 

Dit komt mede door het incident van de afgelopen zomer. En het vermoeden dat het aantal 

bungalows dat voor de huisvesting van tijdelijke arbeidskrachten wordt gebruikt groter is dan 

steeds in gesprekken door de heer Postma van de Hooge Raedt Groep is aangegeven. De heer 

Postma heeft namelijk tijdens de bijeenkomst aangegeven dat slechts 2 bungalows af en toe 

gebruikt zouden gaan worden voor de huisvesting van buitenlandse werknemers. Aan 

wethouder Kerkers is eerder aangegeven, dat maximaal 10 verhuureenheden beschikbaar zijn 

voor de huisvesting van tijdelijke werknemers en dat er tijdens de zomer geen verhuur zou 

zijn ten behoeve van de huisvesting van tijdelijke werknemers. Deze bijeenkomst werd 

trouwens door de omwonenden als zeer positief ervaren. De buurt heeft nu het gevoel dat de 

afspraken, die door de heer Postma in gesprekken zijn gemaakt, niet worden nagekomen. Dit 

is overigens niet alleen ten aanzien van de afspraken aangaande de huisvesting van het aantal 

buitenlandse werknemers.  Zo was de beheerder, de heer Leo Beijers, niet op de hoogte van 

de gemaakte afspraken van onder meer de oplossing om het parkeren bij de Hees tegen te 

gaan. De buurt benadrukt dat zij niet tegen een uitbreiding van een toeristisch-recreatief park 

zijn, maar dat dit park dan wel als zodanig gebruikt moet worden.  

 

De buurt vraag zich af of: 

-de vergunning voor recreatief gebruik gehandhaafd wordt en 

-in hoeverre de huisvesting van buitenlandse werknemers wordt toegestaan. 

 

De gemeente heeft de insteek dat het recreatiepark voor toeristisch-recreatief gebruik is. De 

wethouder geeft aan dat hij ook geschrokken is van het incident. Het algehele gevoel van de 

omwonenden dat de afspraken niet zijn nagekomen, heerst helaas ook bij de wethouder.  Het 

is dan ook van belang dat er een heldere afspraak met zowel de eigenaar als de exploitant De 

Roompot van het recreatiepark De Bikkels worden gemaakt, waarin zij een aantal zaken 

garanderen: 



-in hoogseizoen (minimaal 8 weken zomerseizoen) geen huisvesting van buitenlandse 

werknemers. 

-buiten het hoogseizoen een afbouw scenario, bijvoorbeeld 5 jaar na afgifte van de 

bouwvergunning geen huisvesting meer van buitenlandse werknemers. 

  

Van belang om te weten is dat de gemeente bezig is met het ontwikkelen van beleid ten 

aanzien van het huisvesten van buitenlandse werknemers. Verder heeft het college bij de 

behandeling van de inspraakreacties aangegeven dat in het toekomstige bestemmingsplan 

voor het Buitengebied, waarin dadelijk het recreatiepark De Bikkels valt, expliciet moet 

worden vermeld in het voorschrift Recreatieve doeleinden dat onder strijdig gebruik wordt 

verstaan het huisvesten van buitenlandse werknemers.  

 

Op dit moment is het zo, dat er een mondelinge zienswijze is ingediend tegen de artikel 19 lid 

1 WRO vrijstellingsprocedure. De zienswijze heeft betrekking op de huisvesting van tijdelijke 

werknemers. Deze zienswijze dient door het college te worden beoordeeld.  Zolang er echter 

geen duidelijkheid wordt gegeven door de exploitant en eigenaar  over het huisvesten van de 

tijdelijke arbeidskrachten in de recreatiewoningen betekent dit dat de vrijstellingsprocedure ex 

artikel 19 lid 1 WRO niet wordt voortgezet. 

 

De buurt geeft verder aan dat zij ook in overleg zal treden met de beheerder, Leo Beijers, van 

het recreatiepark De Bikkels. De wethouder geeft aan dat hij graag bij dit gesprek aanwezig 

wil zijn. Henk Raaymakers neemt het initiatief om deze afspraak te beleggen. Het verdere 

traject ten aanzien van de uitbreidingsplannen wordt door de dorpsraad Vlierden gevolgd.  

  

Verder zijn de volgende afspraken gemaakt: 

de gemeente maakt het verslag en mailt dit naar de aanwezigen van dit gesprek. 

de gemeente voert het onderhandelingsproces met de exploitant en eigenaar. 

de gemeente maakt het resultaat van het onderhandelingsproces bekend aan de bewoners.  

 

De wethouder bedankt aan het einde van het gesprek de omwonenden voor de uitnodiging. 

  

  Vervolgens is er om een gesprek gevraagd met Roompot vakanties, wat na het nodige 

aandringen resulteerde in een kort overleg op 19 september jl tussen Nellie Santegoeds en 

Henk Raaijmakers, namens de buurt en Leo Beijers en regiomanager Joost Breukels, namens 

bospark de Bikkels. Na een korte uitleg over de ontstane situatie en het wegnemen van enkele 

misverstanden ontstond een constructief gesprek met als resultaat: 

• Aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken (kleine zaken) is Leo Beijers. 

• Voor groter overleg namens de buurt treedt de Dorpsraad op als centraal 

woordvoerder naar B & W, Politie en Roompot vakanties in de persoon van Joost 

Breukels. 

• De directie van Roompot vakanties heeft aangegeven langverhuur op enkele 

bungalows na, geheel te beëindigen en geen permanente bewoning toe te staan. 

• Bospark de Bikkels wil graag regelmatig overleg met de Dorpsraad en is blij dat dit 

initiatief structuur brengt in de communicatie. Zij waren nl geheel niet op de hoogte 

van gedane beloftes en gemaakte afspraken. 

Hierna werd in goede sfeer het gesprek afgesloten waarbij nogmaals werd benadrukt dat de 

buurt positief staat tegenover De Bikkels, maar zich zorgen maakt om de ontwikkelingen en 

de slechte communicatie welke nu hopelijk zijn opgelost. 

Verslaglegger Henk Raaijmakers 

 



Conclusie: 

Er mag gesproken worden van een grote betrokkenheid van zowel de buurt als van de zijde 

van de gemeente in de persoon van burgemeester Daandels en wethouder Kerkers. 

 

Alles overziend valt de oplossing in twee blokken uiteen: 

 

-1- De handhaving van de recreatieve bestemming en eventuele uitbreiding is een zaak van de 

gemeente. Burgers hebben het recht om te verzoeken tot handhaving waarbij de Gemeente  

Roompot Vakanties en de Hoge Raedt Groep moet aanspreken op hun verantwoordelijkheden 

en geldende regels. Ook het handhaven van de openbare orde is een directe 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 

-2- De dagelijkse gang van zaken op en rond Bospark de Bikkels is de verantwoordelijkheid 

van het management in de persoon van Leo Beijers en Joost Breukels. Om de zaak 

overzichtelijk te houden worden alle klachten of problemen gedeponeerd bij de Dorpsraad, 

welke regelmatig overleg heeft met Gemeente, Politie en de Bikkels. Dit zijn zaken zoals 

zwerfvuil, parkeerbeleid, (on)veiligheid, overlast e.d. uitzondering hierop is een acuut 

probleem zoals bv een geparkeerde auto voor een inrit. Hiervoor is Leo Beijers het 

aanspreekpunt.  

 

Wij willen iedereen dan ook vragen deze weg te bewandelen. Het lijkt wat omslachtig maar 

boos worden aan de balie van de Bikkels werkt contraproductief en via de Dorpsraad vindt 

iedere klacht zijn weg naar alle instanties. 

 

Wij hopen hiermee duidelijkheid te hebben gegeven in de positie van de buurt, de Gemeente 

en de Bikkels en de ontstane onrust te hebben weggenomen.  

Afsluitend volgt nog een gesprek met de burgemeester op 20 november as. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, meld deze dan bij Nellie Santegoeds. 

 

Wij danken iedereen voor zijn of haar inzet en betrokkenheid. 

 

Anne-Mai O’Gorman – van Rijssel 

Nellie Santegoeds - Meulendijks 

Hans Strijbosch 

Henk Raaijmakers 
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