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Geachte lezer, 
 
Vandaag heeft het kort geding plaatsgevonden tussen de gezusters Duister uit Heesbeen en de 
gemeente Heusden, zoals eerder aangekondigd in een aan de raad toegezonden email van de advocaat 
van de gezusters d.d. 29 april j.l.. 
Tijdens de zitting in kort geding werd door de vertegenwoordiger(s) van de gemeente o.a. kenbaar 
gemaakt dat (beschikbare) grond op het sub-kampje in Heesbeen inmiddels was verkocht aan een 
andere bewoner en dat die koop in de zeer nabije toekomst zou worden afgerond. 
In aanmerking genomen dat beide dames al vele jaren bezig zijn om een plaats op het bedoelde kampje 
te bemachtigen hebben wij de volgende vragen: 
1. Is er met de dames gesproken over het feit dat er grond te koop was op de betreffende locatie? 

Zo neen, waarom niet? 
 

2. Is de grond ook aan de dames te koop aangeboden? Zo neen, waarom niet? 
 

3. Welke rol speelt de verkoop van de grond in relatie tot de strijd die de dames al vele jaren voeren 
voor een standplaats? Anders gesteld, heeft het College opzettelijk tot verkoop van de grond aan 
een andere partij besloten? Als het niet opzettelijk is, waaruit blijkt dat dan? 

 
4. Kunt u aangeven waarom het uitgeven van een standplaats in de gemeente Heusden zo moeilijk 

is zonder te verwijzen naar de provincie of andere gemeenten? 
 

5. Acht u de wijze waarop beide dames worden behandeld passend binnen de beginselen van 
behoorlijk bestuur? Zo ja, waarom? 

 
6. Reeds in 2018 is het College voor de Rechten voor de mens tot de conclusie gekomen dat de 

gemeente Heusden discrimineert als het gaat om de behandeling van mensen die op een 
woonwagenkamp wonen of willen wonen. Wat heeft u sedertdien gedaan om die niet toegestane 
behandeling te beëindigen? 
 

 
 



  

 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
met vriendelijk groet, 

 
 H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


