
 

 

Geachte raad, 

 

Bij deze doe ik een dringend beroep op alle raadsleden om niet in te stemmen met 

de verhoging van de TB en FB met maar liefst 20%. Dit is een absurde en 

onrealistische verhoging!!!! Dit is niet uit te leggen aan de toerist. 

 

Waarom deze verhoging? 

 

1. dat de toerist straks in Sint Maartenszee in een grote bouwput zit, met 

geluidsoverlast dag en nacht van het geratel van een betoncentrale van Pallas, en 

vrachtverkeer wat tussen de toerist door dendert? 

2. dat de toerist steeds meer ingeblikt wordt tussen seizoenarbeiders? (overal 

verschijnen hotels voor seizoenarbeiders, de gemeente accepteert dat gewoon). 

Deze seizoenarbeiders rukken ook al op naar de vakantieparken, en de gemeente 

knijpt een oogje dicht. (Op park Duinland zijn de huizen van een bollenboer in Sint 

Maartenszee al weer bezet met Poolse werknemers, ondanks dat er een groot 

speciaal hiervoor ingericht huisvestingsgebouw op zijn eigen erf staat) 

3. dat de toerist kennelijk de toeristenbelasting ook moet betalen voor de 

seizoenarbeiders? Voor seizoenarbeiders is het gratis vertoeven in de 

gemeente,  terwijl ze hier niet staan ingeschreven en voor uitzendbureaus werken. 

Met deze sector wordt wel een deal gemaakt. 

4. dat de gemeente geen handhavingscapaciteit inzet voor het handhaven van 

seizoenarbeiders op de parken. 

5. dat er niets wordt gedaan om Sint Maartenszee voor de toerist wat aantrekkelijker 

te maken. Of kunt u mij 1 ding opnoemen? 

6. dat in de herfstvakantie de wegen naar Petten of Callantsoog zo maar worden 

afgesloten. 

 

Samenvattend, de toerist wordt als melkkoe gebruikt, terwijl er niets voor terug komt. 

De verhoging is niet meer uit te leggen aan de gasten en forensen die hier rustig 

willen recreëren. Het is juist deze toerist die de ondernemers in deze gemeente van 

een boterham voorziet. Jaagt u ze niet verder weg! 

 

Hierbij verzoek ik u de toeristenbelasting vast te laten stellen op max. € 1,34 per 

persoon per nacht. En de forensenbelasting niet verder te verhogen. Deze is reeds te 

hoog! Het zou fair zijn het tekort in de begroting weg te halen bij de 

seizoenarbeiders. 

 

Met vriendelijke groet, 

Petra Olthof / Nunaarzee.nl 

Anni van Kuppevelt / Duinrijk Verhuurburo 

 


