
Een bezorgde bewoner 

Bekende mevrouw heeft meerdere huizen in Duivenkamp en wel op de volgende huisjes.  5 in 
Duivenkamp. In Bloemstede  en Boomstede. 
Duivenkamp …. staat nu te koop en zij wil dat huis kopen. Mevrouw heeft een medewerker die 
klusjes voor haar doet en zij stuurde deze medewerker als geïnteresseerde koper. Ik sprak hem aan 
en vroeg of hij het huis wilde kopen of dat hij gestuurd was door mevrouw. Het laatste was het 
geval. Ik heb dit gemeld bij mijn buurman, eigenaar van het huis. Hij vertelde mij dat zijn huis nooit 
aan haar zou verkopen. Ik geloof hem op zijn woord. 
Sinds 2016 is mevrouw eigenaar van Duivenkamp x en x. Vanaf genoemde datum verhuurd zij de 
kamers aan arbeidsmigranten. Er is ontzettend veel verloop van deze migranten. 
Vorig jaar zaten hier zelfs een paar publieke vrouwen die hier hun praktijk uitoefenden. Dit heb ik 
snel de kop weten in te drukken. 
Voor deze medewerker van mevrouw had zij een andere man die voor haar werkte. Hij zorgde dat 
de kamers aan arbeidsmigranten werden verhuurd, tegen woeker prijzen. Het was komen en gaan. 
We hebben tientallen van deze personen voor een paar weken/maanden hier gezien. 
Omdat wij het laatste jaar veel overlast ervaarden, heb ik met de gemeente gebeld. Want ik wist dat 
er meer dan 6 arbeidsmigranten daar waren gehuisvest. Ik sprak een medewerker en vertelde mijn 
verhaal over Duivenkamp x. Hij ging in het systeem kijken en hij vertelde mij dat Duivenkamp x sinds 
mei 2019 leeg zou moeten staan. Ik vertelde hem dat DK x vanaf het begin werd verhuurd en nooit 
had leeggestaan. Hij zou mijn bevindingen bij de betrokken ambtenaren melden. 
Vervolgens heb ik zelf in juni 2020 een mail naar wethouder xxxx gestuurd met het verzoek om 
handhaving. 
Een week daarna werd ik door een juriste van de gemeente gebeld. 
De gemeente gaat eerst een controlebezoek doen en op basis van hun bevindingen gaan ze de 
eigenaar aanschrijven. Vanwege de coronavirus maatregelingen is het lastig om een bezoek te 
brengen aan bewust adres . Dat snap ik maar er zijn meerdere wegen die naar Rome gaan. 
De jurist zei ook dat de gemeente op korte termijn met een standpunt zou komen. 
We zijn 3 maanden verder en ik heb maar zelf weer gebeld. Op 15 september jl heb ik gesproken 
met de heer xxx. Hij begreep mijn bezorgdheid en zei net als mevrouw dat de gemeente hier op 
terug zou komen. 
Nu weet ik dat het een lastig dossier is maar ik hoop dat de raad hier meer beweging krijgt dan het 
ambtelijk apparaat. In Duivenkamp x hoort weer een gezin te wonen. 
 
Ter aanvulling Gisterenavond was er bij ons een Zzp'er. Hij vertelde ons dat deze huisjesbezitster nog 
niet zolang geleden 2 huizen aan het park in Boomstede heeft gekocht.   
Zij moet echt via wetgeving gestopt worden.  
Vele buurtbewoners zeggen gekscherend het volgende: " Nog even dan moeten we ons paspoort 
laten zien om in onze wijk en woning te mogen komen".  

Nog een opmerking. Zolang mevrouw DKx heeft is er nog nooit onderhoud geweest aan de cv ketel 
etc., etc.  
Stel dat door haar nalatigheid brand ontstaat en ons huis wordt hierdoor beschadigd.  

Wij voelen ons niet echt veilig in ons eigen huis.  

 
Met vriendelijke groet,  


