
Beste Commissie 

Mijn naam is Ritchie Heesbeen en ik woon met mijn kinderen bij mijn ouders in. 

Ik wil graag een eigen plek. 5 jaar geleden heb ik op onze locatie mijn jongere zus voor laten gaan op 

een vrijgekomen standplaats, omdat mijn zus bij ons op de locatie woonde in een caravan en 

inmiddels getrouwd was en een gezin wilde stichten. Op dat moment had ik geen relatie, en het 

belang van mijn jongere zus ging voor mijn belang. Enige tijd later kreeg ik een relatie. Mijn vriendin, 

die geen onderkomen meer had omdat ze verkering met mij had, is bij mij en mijn ouders 

ingetrokken met haar dochter. Zo gaat dat bij ons. Je laat niemand op straat wonen met een kind 

toch! 

Na enige tijd kregen wij kinderen. De huisvesting werd te krap en daardoor moesten wij 

NOODGEDWONGEN verhuizen naar een VERSTEENDEWOONING, in Zandvoort omdat er in Haarlem 

geen woningen beschikbaar waren en er geen uitzicht op een standplaats was op onze locatie, 

terwijl daar wel vaak om gevraagd is.  

Al snel ging onze relatie slechter.  

De reden hiervoor is, dat ik niet kan wonen en wennen in een huis. Ik ben opgegroeid tussen mijn 

familie, en die banden zijn erg sterk. Het even binnenlopen bij mijn familie miste ik. Het contact 

miste ik. Ik ben geen moederskindje, maar wel een man die zijn eigen identiteit verloren had. 

Afgenomen doordat er geen rekening gehouden wordt met de behoefte voor de aanleg van 

standplaatsen. Als er een standplaats vrijkomt op een andere locatie, is er een soort van code 

onderling dat die vrijgekomen plek ingevuld wordt door een van de kinderen die op die locatie nog 

inwonen. Het recht te wonen in familieband is ons eerste recht namelijk, en dat nemen wij onderling 

niet van elkaar af. 

Ik miste mijn ouders, zussen, grootouders en oom. Ik ben opgegroeid in deze familierelaties.   

Nu woon ik met mijn oudste 2 kinderen bij mijn ouders in. Deze keuze is niet makkelijk geweest. Ook 

niet voor mijn vriendin. Onze kinderen behoren tot onze cultuur en worden daar ook in 

grootgebracht, dat is namelijk hun en mijn recht. Te leven, op te groeien, in onze familieband. 

Mijn (ex)  vriendin en ik hebben een goede relatie op kunnen bouwen doordat ik, nu dat ik terug ben 

naar mijn ROOTS weer kan leven zoals ik gewend ben. Wij hebben een LATrelatie met een goede 

regeling voor de kinderen.  

Samen hebben wij een zoontje erbij gekregen. Hij is nu 9 weken oud. Hij woont bij zijn moeder.  

Wij willen graag een gezinshereniging, maar dan op onze locatie zodat wij alleen weer gezamenlijk 

zijn en kunnen leven zoals wij dat wensen. 

Ik ben een ZZP er, zorg voor mijn kinderen samen met de familie. Dat is onze kracht.  

Ik vraag de Gemeente om in actie te komen. 

 

 

 


