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Beste eigenaren en

Periodieke controle installaties in en rond de huisjes

gebruikers von het pork,

Het bestuur heeft signalen gekregen van nieuwe eigenaren, dat zij bij aankoop van hun
huisje onveilige situaties hebben aangetroffen. Denk hierbij aan verouderde, lekkende
gasslangen, een c.v. installatie/gashaard die al langere tijd geen servicebeurt hadden gehad

Het is voorjaor ! Dat hebben
we gemerkt aon de
prochtige moand maort die
ochter ons ligt. No moonden
vqn veel wind en regen was

dit een aangenome
ve rrossi n g. Ho pe lijk b re n gt
2022 ons veel meer mooi
weer.
Han Biesheuvel

en gevaarlijke elektrische installaties. Eigenaren zijn verantwoordelijk voor onderhoud en
de controles aan installaties, maar het schiet er zo gemakkelijk bij in. Toch willen we jullie
oproepen de installaties regelmatig te laten controleren en de jaarlijkse servicebeurten niet
over te slaan. Dit is belangrijk voor jullie eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van
andere gebruikers op het park. We rekenen op jullie medewerking op dit punt. Alvast
hartelijk dank.

Beplanting schurveling voorziide van het park
Op de bestuurstafel
0p dit moment zijn alle
coronamaatrelen
opgeheven. Net als jullie
hopen wij van harte dat dit
zo zal kunnen blijven. Het
maakt het voor ons weer
mogelijk om bij elkaar te

Wat is er toch gebeurd met de mooie beplanting op de schurveling aan de voorzijde van het
park? Helaas deze moest verwijderd worden omdat er bij de aanplant een fout is gemaakt.
Onder de planten was geen onkruiddoek aangebracht. Hierdoor zijn de nieuwe planten
overwoekert door onkruid. lnmiddels is er in overleg met de hovenier een nieuw
beplantingsschema gemaakt, dat past in de omgeving. tn plan is het onkruiddoek nu wel
meegenomen. Binnenkort zal er begonnen worden met de beplanting van de schurveling en
hopen we dat deze er binnenkort weer verzorgd en gekleurd bij staat.

komen voor

Ander groennieuws

bestuursvergaderingen. Er
zijn best een aantal zaken

Coniferen lijken op dit moment niet echt in de mode te zijn, maar misschien overweeg je
toch een coniferenheg te gaan plaatsen. Weet je dan dat coniferen zeer brandgevaarlijk zijn?
Als je overweegt een nieuwe heg te planten, gebruik dan liever geen coniferen. Naast het
brandgevaar vragen coniferen best veel onderhoud en hebben ze de neiging uit te dijen als
ze niet regelmatig gesnoeid worden. Als jullie toch een coniferenheg wil[en planten zorg er
dan in ieder geval voor dat er altijd minimaal L meter tussen het huisje de heg is. Zo blijft het
brandgevaar beperkt. Let er ook op dat er tussen de heg en het huis je van de buren ook
minimaal een meter rulmte over blijft.

die onze aandacht vragen.
valt aan het
actualiseren van de
statuten, onderhoud aan de
paden, verlichting op het
park, beplanting schurveling
voorzijde van het park,
verlenging van de erfpacht
en de huurovereenkomst
voor de gebouwen.
Te denken

Contactavond
Het bestuur gaat plannen
maken voor het organiseren

Het bestuur zoekt:
Ïwee nieuwe enthousiaste leden die de kascontrole willen doen. Wat houdt het in? Met z'n
tweeën neem je samen de boekhouding van de stichting door in aanwezigheid van de

van een contactavónd. We

penningmeester. Je kunt onderliggende stukken inzien en kritische vragen stellen aan de
penningmeester over het gevoerde financiële beleid.
Een nieuw enthousiast bestuurslid ter versterking van het bestuursteam. Ben je
geÏnteresseerd neem dan contact op met één van de bestuursleden of meld je aan via het
emailadres van het bestuur (honsecretariaat@gmail.com)

willen kijken of we de avond
op een andere manier
invulling kunnen geven.
Jullie suggesties zijn hierbij
van harte welkom. De
contactavond zal in
september plaatsvinden.

hanbiesheuvel@gmaill.com

Hartelijk welkom

Bestuursleden

Het bestuur is blij met de warme reactie en
actie van een aantal eigenaren die hun huisje
ter beschikking hebben gesteld voor mensen
uit Oekraïne. Helaas moesten deze mensen

ln de vorige nieuwsbrief zijn er 2 nieuwe bestuursleden voorgesteld. Om
persoonlijke redenen heeft Marianne van de Sande de keuze gemaakt niet
verder te gaan als bestuurslid. Natuurlijk respecteren we haar besluit, maar
vinden het jammer dat onze samenwerking zo snel gestopt is.

vanwege de oorlog vluchten en hun huis
verlaten. Hun toekomst is op dit moment
helaas onzeker. We hopen dat de rust en
mooie omgeving rond ons park hen wat
troost en rust zal geven in deze voor hen zo
zware tijden. Beste eigenaren bedankt voor

het initiatief en jullie gastvrijheid!

Marja Versluis heeft besloten verder te gaan als bestuurslid. Wij heten haar
van harte welkom in ons bestuur.
Helaas heeft het bestuur na rijp beraad besloten de samenwerking met Klaas
van Heest als bestuurslid te beëindigen. Wij willen hem hartelijk bedanken
voor zijn inzet en bijdrage voor het park en haar gebruikers.

Het

bestuur heeft besloten een uitzondering
voor deze gasten te maken wat betreft de
honden. Zo lang deze gasten op het park
verblijven mogen ze hun honden bij zich
houden ook in de zomerperiode.

Denken jullie eraan?
Brief aan de gemeente Goeree Overflakkee
Mede op verzoek van meerdere eigenaren heeft het bestuur een brief

De parkeerstickers 2022 op te halen bij de
receptie?
Vergeet ook niet de gratis brandmelders
mee te nemen als je dat nog niet gedaan
hebt.

gestuurd aan het bestuur van de gemeente Goeree Overflakkee. ln de brief
hebben we onze zorgen uitgesproken over de ontwikkelingen rondom
Ouddorp Bad Oost en de terreinen voor het park. Het bestuur heeft
meerdere enthousiaste reacties van eigenaren ontvangen op deze brief,
waarvoor onze dank. lnmiddels hebben we reactie van de gemeente

Veiligheid en snelheid op de paden
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen.

ontvangen dat onze brief behandeld zal worden in het college van
burgemeester en wethouders. We houden jullie van de uitkomst hiervan op

Denk eraan de snelheid aan te passen als je

de hoogte.

met de auto over de paden rijdt. Helaas
constateren we nog veel te vaak dat er veel
te hard gereden wordt op de paden. Wees je
bewust dat de paden vooral bedoeld zijn als
wandel- en fietspad en alleen om te laden of
te lossen. Vanwege intensief gebruik kunnen
er zo maar onverwachte situaties ontstaan
op de paden. Ongelukken vanwege te hard
rijden willen we toch allemaal voorkomen?
Namens alle gebruikers veel dank voor jullie
voorzichtigheid en het aanpassen van de
snelheid.

Verlichting op het park

Binnenkort zal de verlichting op het park
worden nagelopen. Zijn er plekken die te
donker zijÈ ofwaar er aanpassingen gewenst
zij? Geef het aan ons door dan nemen we
het mee in het plan.

Onlangs heeft de Wifi op het park een
update gekregen. Wij gaan ervan uit dat de

en de

snelheid aanzienlijk

verbeterd is. Als er problemen zijn met de
Wifi geef dat dan zo snel mogelijk door aan
de beheerders. We leggen het dan voor aan
de leverancier.

Verzoek van onze parkbeheerders Reinier en Monique
jullie wel gezien zullen hebben heeft Reinier zich de afgelopen periode
ingezet om het snoeihout fijn te hakselen. H'rj is daarbij wel tegen een aantal
zaken aangelopen.
Zoals

Takken van duindoorns liggen tussen het snoeihout. Deze kunnen gewoon in
groencontainer gegooid worden. Dat scheelt Reinier veel werk. Ook indere

kleinere struiken zoals lavendel, hedera en

riet

horen niet tussen het

snoeihout, graag in de groencontainer.
Takken voor de hakselaar mogen niet dlkker zijn dan 10 cm, dikkere takken
kan de machine niet aan. De groencontainer is bedoeld voor tuinafval, niet

Aanpassing WiFi

kwaliteit

Leuke activiteiten in Ouddorp of omgeving?
Vergeet dan niet een bezoek te brengen aan het mooie kantoor van het VW.
Daar vind je informatie over activiteiten op Goeree Overflakkee maar ook
het eiland Voorne Putten en de Zeeuwse eilanden. Er is veel te zien en te
doen in de omgeving en het kan nu gelukkig weer.

voor bouwafval.
Willen jullíe bouwafval zelf afuoeren? Dit scheelt Reinier heel veel werk en
lrritatie. We zijn tenslotte allemaal verantwoordelijk voor het leefbaar
houden van het park. Mogen we op ieders medewerking rekenen?
Het bestuur heeft besloten dat het niet nodig is dat de receptie op zondagen
geopend is. Met ingang van dit seizoen zal de receptie op zondag gesloten
zijn. Jullie hier rekening mee houden?
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