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Geachte Gemeenteraad en Burgemeesteren wethouders,
De gemeente is, omdat zij daartoe kennelijk het recht heeft, momenteel stoïcijns en totaal
ongevoelig voor emotionele en financiële schade bezig met het op haar manier "schoonvegen" van
het park. Alsof er ernstige misstanden plaatsvinden op het park. Hetgeen absoluut niet het geval is.
Het park heeft sinds enige tijd vanwege een grote mate van sociale controle door de permanent
aanwezige bewoners, afspraken met werkgevers en de eigenaarvan het park, grip op goed gedrag
van de kort-verblijvende arbeidsmigranten. Mede hierdoor zijn in de lijn van onze verwachtingen, bij
de breed doorde gemeente in de pers uitgemeten controles, geen strafrechtelijke misstanden van
betekenis geconstateerd.
Controles waarvoorveel geld van het Ariadne Project is gebruikt. Ariadne-geld dat nota bene is
bedoeld om ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Dat lees ik letterlijk op de homeside van
Ariadneproject.nl. Welnu het park de Groene Heuvels is veilig en kost de gemeente nauwelijks geld
aan handhaving tegen criminele misstanden. Waar was u naar op zoek tijdens de invallen? Bewijzen
dat er grote criminaliteit is door onderde radar levende bewoners en arbeidsmigranten? Een stok
om mee te slaan om te gaan handhaven? U heeft Ariadne-geld gebruikt en duidelijk Is, dat ergeen
criminaliteit op het park is. En nu moeten de, op enige vorm van gedogen hopende, bewoners en
arbeidsmigranten op zoek naar woonruimte in de regio. Want men is in overtreding met het
bestemmingsplan. Terwijl u op korte termijn het plan heeft gebied sontwikkeling te willen. Intussen
sust u zichzelf waarschijnlijk inslaap met het mantra: 'het park is een recreatiepark'. Volgens mij is
een normale wijze van bestuur, eerstcontouren van gebiedsontwikkeling schetsen op basisvan een
visie en daarbij een analyse maken van hoe het vakantiepark in die ontwikkeling past. En last-butnot- least communiceren met de eigenaren op het park. Ja,... een onderdeel van een bestuursorgaan
zijn, vraagt meerdan het herhalen van een mantra.
Ik snap werkelijk niet in welke werkelijkheid u leeft.
U kunt niet voorbijgaan aan het feit dat er een enorme crisis is op de woningmarkt. U zult het
economische nut vooronze maatschappij van de tijdelijk verblijvende arbeidsmigranten niet kunnen
bestrijden. Het probleem is dat erGEEN WONINGRUIMTE is voorde mensen van de Groene Heuvels.
De arbeidsmigranten moeten worden geplaatst waar het kan en waar leegstand is. En met uw
handhaving maakt u de cirkel weer rond I Want door het handhaven zullen de huisjes leegstaan. Dan
kunnen arbeidsmigranten terugkeren en misschien heeft het COA ook nog een idee overde vulling
van deze leegstaande huisjes, of gaan eigenaren overtot sexrecreatie. En de eigenaren die het huisje
zelf gebruiken, zullen hun huis verkopen aan elke partij die nog iets voor het huisje wil betalen. De
kopers zullen geen beleggers zijn met het oogmerk recreatie,verzeker Ik u.
Vergeet vooral niet dat u met uw huidige houding alle goodwill en vertrouwen van eigenaren aan
het verspelen bent en dat u bezig bent met enorme negatieve beeldvorming over het park. Het
negatieve beeld zal jaren de toon bepalen, terwijl op dit moment samenwerkingen bundelen van
denk- en innovatle kracht nodig zijn om de toekomstvan het park vellig te stellen.
Even een stukje geschiedenis van het park en een doorkijkje naar hetgeen u met de handhaving
aanricht.
Het park heeft nooit kunnen bestaan van toerisme en kan zich niet in stand houden van inkomsten
van evenementen zoals de N ijmeegse Vierdaagse, 3 tot S weken bouwvak en Down the Rabbithole.
De evenementen en bouwvakvakantie zijn aan huurinkomsten niet kostendekkend vooreen heel
jaar. Het overige deelvan het jaar zullen huurinkomsten nooit kostendekkend zijn voor het door u zo
fel gewenste toerisme. Als u twijfelt aan deze uitspraak, heb dan eens het lef om onderzoek uitte
voeren, metals vraag: kan de Groene Heuvels een florerend vakantiepark worden? U wilt zo graag

het gebied gaan ontwikkelen dat het mij verbaast dat u deze noodzakelijk stap nog niet heeft
uitgevoerd. Mocht u inde toekomst bij de eigenaren willen aankloppen voor investering, denk ik dat
deze eerst uw betrouwbaarheid en de relatie van een samenwerkingspartnerterdiscussie zullen
stellen.
Er is historisch al vele jaren sprake van grote verliezen tot op zijn gunstigst geringe verliezen vanuit
park de Groene Heuvels. Het is niet voor niets dat de waardeontwikkeling van de huisjes neerwaarts
is, in plaats van opwaarts. 1k verwacht dat de huisjes die ooit fl. 120.000 kostten, nauw succesvolle
brede handhaving, onderde WOZwaarde van misschien wel€ 20.000 per huisje zullen duiken.
Feitelijk zijn ze straks niets meerwaard, maar zullen ze blijven staan omdat ze zoveel geld gekost
hebben. De kosten van gas/elektra, onderhoud, verzekering, erfpacht ende maandlasten die
gemeenschappelijk worden gedragen en verdeeld worden via de exploitatiemaatschappij van de
parkmanager kunnen er niet eens mee terugverdiend worden. Dus verlies en verpaupering is met
een zekerheid van 95% gegarandeerd. Wat gaat u doen als Down The Rabbithole af haakt, omdat het
park een verpaupert park is met huisjesdie totaal niet meervoldoen aan de wensen van de mensen
die hethuren?
Heeft u al nagedachtwat de waardedaling van de huisjes met de WOZ waarde doet? Als de huisjes
minderwaard worden als gevolg van uw economisch dodelijke handhaving dan zullende huisjes ook
overnieuw getaxeerd moeten worden. Met evolg daarvan minder WOZ belasting inkomstenvoorde
gemeente. ik denk dat u in iedergeval weereen stroom van bezwaarschriften gaat ontvangen over
de door u geschatte WOZ-waarde. Ja, wij gaan elkaarde komende jaren nogflink van cle straat
houden.
En, hoe is het nu eigenlijk gekomen dater grootschalig arbeidsmlgranten op het park zijn, terwijl de
VEBEGH, de 'by far' allergrootste verenigingvan eigenaren van de Groene Heuvels, jarenlang heeft
geprobeerd om de gemeente tot handhaven aan te zetten. Overigens die vraag tot handhaving werd
niet gevolgd door actie vanuit de kant van de gemeente. Wat erwel gebeurde was dat de gemeente
Beuningen tactisch overleg en besprekingen heeftgevoerd met de directie van Roompot Hogenboom
Vakantieparken in de zomervan 2017. Dat tactische overleg ging over het door Hogenboom bij de
gemeente gepresenteerde idee om De Groene Heuvels om te shapen naar een zogenaamd business
park.
Een deftige aanduiding voor een park met arbeidsmigranten. Want dat hebben wij eigenaren zien
gebeuren in de 2 helft van 2017 terwijl de VEBG H zich nota bene daartegen verzette. Een van onze
eigenaren is in het bezit van een originele e.-mail van de datum 31-12-2017 van de directeurvan
Hogenboom waarin hij schrijft;
Wat de gemeente betreft zijn vertegenwoordigers van Hogenboom Vakantleparken zeer
recentelijk bilde gemeente geweest en tot goede afspraken gekomen waarover binnenkort nader
bericht zal worden
Opeens werden mensen geconfronteerd met een rigoureuze policywijziging door Roompot
Hoge nboom Vakantie parken waarbij zij totaal geen toeristen meer plaatsten en het park helemaal
vol zetten met arbeidsmigranten. Dit als gevolg van de positief verlopen gesprekken met de
gemeente Beuningen waarvan de inhoudelijke verslagen "als deze nog bestaan???" tot op heden
angstvallig uit het zicht worden gehouden voor de buitenwacht. Raadsleden heeft u misschien wel
deze verslagen? Mogen wij die ook inzien?
Feitelijk Is de gemeente op eenzijdig Instemmende wijze, zonder de VEBEGH te raadplegen over
deze trendbreuk met het bestemmingsplan, betrokken bij de beslissing tot het omshapen naar een

businesspark. Dit was de laatste terminale toeristische doodsteek, door uzelf toegebracht. 1k snap er
echt niets van dat u gaat handhaven opeen door uzelf ingezet plan.
De parkmanager heeft met zijn exploitatiemaatschappij geprobeerd om een actieve site op te zetten
om toeristische klanten aan te trekken. Ditging van start eind maart 2018 en toen bleek al snel dat
de kosten van het park vele malen hogerwaren dan de Inkomsten uit verhuur.
Voordie verhuurders die geen arbeidsmigranten plaatsten was ondanks alle commerciële
inspanningen geen recreant te vinden.
De reden van de slechte bezetting zijn dezelfde als de reden dat De Groene Heuvels volgens
Hogenboom een businesspark moest worden. Volgens Eric Droogh is de Groene Heuvels een C park
op een B locatie. Met andere woorden het park de Groene Heuvels was op toeristisch vlak feitelijk al
kansloos bij de geboorte. Vandaar de themakeuze om er maar een buslnesspark van te maken.
Beste gemeenteraadsleden, de permanente bewoners vragen niet om woonlegalisatie, maarwel een
gedoging tot bewoning toe te staan waarmee veel menselijk leed en kapitaalvernietiging wordt
voorkomen. In tegenstelling tot permanente bewoningsvergunning kan met een gedoging tot
bewoning niemand op het park uw meest winstgevende project Down the Rabbithole laten
verbieden en blijft de buu rtvoor de organisatoren van evenementen aantrekkelijk.
Even, u heeft nog geen antwoord gegeven op een aantal van onze vragen. Een van die vragen is:
had u de permanente bewoners met rust gelaten als er geen arbeidsmigranten op het park waren
gekomen? Of bent u vergeten dater gesprekken tussen de gemeente en Hogeboom hebben
plaatsgevonden? Wat ikmij steeds afvraag, bent u nu eigenlijk na decennia lang bewoning
toegestaan te hebben en arbeidsmigranten toegelaten te hebben, uw eigen fouten weg aan het
moffelen door te handhaven. Misschien moet de Raad van Staten hier maar eens naar gaan kijken.

