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Aanwezig
leden van de Raad
Dhr. R. Noffki
Dhr. M.S. Cronenberg
H.P.E. Hooftman
Dhr. L.J.R. Visser

lid
lid
lid
lid

RAR
RAR
RAR
RAR

(gebied 4)
(gebied 3)
(voorzitter RAR) (gebied 5)
(gebied 2)

SenC
Dhr. J.P.M. Huijts
Dhr. R. de Koning

S&C, rayonmanager
S&C, teamleider recreatieoord

gast: afwezig met kennisgeving:
Dhr. W.A. Noorloos

lid RAR (gebied 2)

1.
Opening en vaststelling agenda
Dhr. Hooftman heeft een aantal punten nagezonden. dhr. Visser wil graag vuilafvoer
toevoegen aan de agenda. Met name de communicatie hierover recreanten.
2.
Mededelingen:
van de gekozen leden:
Dhr Visser geeft aan dat Dhr. Van Noorloos vanwege medische redenen nog niet op het
oord is geweest.
van SenC zijde:
• Onderhoud buitenruimte: vanuit beheer valt op dat er veel vandalisme op het moment
heeft plaatsgevonden.
•
Positie recreatieoord in de gemeentelijke organisatie: De heer Huijts geeft aan dat er
op dit moment geen nieuws te melden is. Dhr Visser vraagt over de langere termijn
dat, verzilting en zoetwateropslag een steeds groter probleem kan worden. Dhr. Visser
vraagt contact op te nemen met Delfland over de lange termijn visie/ planning op het
duingebied inzake het waterbeheer.
2.a.
Ingekomen agendapunt vuilafvoer
Dhr Visser geeft aan de laatste periode tevreden te zijn over de personele inzet dit draagt bij
aan een verzorgde aanblik. Dhr. Visser maakt zich zorgen over de afvalscheiding; Alle
containers worden volgegooid met groenafval (inclusief aarde en zand) dit zijn extra kosten en
moeten dus worden door belast. Groen container zit vol en afval verdwijnt uiteindelijk in de
perscontainers. De RAR stelt voorstel om op woensdag open te gaan maar dan alleen voor
het groenafval. S&C neemt dit verzoek in beraad. Dhr. de Koning geeft aan dat S&C ook
overweegt een mogelijkheid te creëren 7 dagen per week groenafval in te zamelen.
Dhr. Visser stelt voor om meer aan voorlichting te doen wat er nu gebeurt met het
ingezamelde afval. Wellicht een folder of meenemen in de campingstof. Dhr Visser voegt
daaraan toe de communicatie graag te vervroegen in de tijd zodat recreanten op voorhand
geïnformeerd zijn. Zo wordt veelal voorkomen dat mensen boos reageren omdat zij niet op tijd
of onvolledig geïnformeerd worden. Bijvoorbeeld al bij het meesturen met de jaarfactuur.
3.
Ingekomen brieven en/of mails
Dhr Cronenberg heeft aangegeven dat de mindervalide plaatsen op P1 allemaal bezet waren
met Pasen. Dit kwam o.a. omdat er veel auto's fout stonden geparkeerd. Daarna zijn
onderborden geplaatst en de heer Cronenberg geeft aan dat het met het onderbord een stuk
1 van)(J
Concept verslag overlegvergadering RAR (4 mei 2019) met aanpassingen

Verslag Recreanten Adviesraad, dd. 4 mei 2019
duidelijker is geworden. Dhr. de Koning geeft aan de hoeveelheid beschikbare plaatsen
blijvend te monitoren en indien nodig extra plaatsen te kunnen creëren.
Dhr. Hooftman heeft vragen gesteld over het plaatsen van een nieuw hek op de bunker van
het winkelplein. Dhr de Koning geeft aan deze niet bij S&C in beheer is. Er is nagevraagd wat
de plannen hiermee zijn. S&C wacht op reactie.
S&C heeft de leden van de RAR gevraagd welke toe te mogen voegen ter vervanging van
weggevallen zender? Hierop is nog geen bericht ontvangen, S&C wacht nader bericht vanuit
de RAR af.
Er zijn verder geen ingekomen brieven of mails van recreanten ter behandeling in de
vergadering aangeboden.
4.
Jongerencontainer, stand van zaken
In aanvulling op de toelichting zoals deze in de agenda staat vraagt dhr. Noffki of het mogelijk
is budget vrij te maken voor de ondersteuning van de verenigingen. Dhr. de Koning geeft aan
dat er lopend overleg is met de vereniging om dit te realiseren. Vanuit het beheer staat de
deur altijd open, er zal wel gezocht worden naar participatie. Jeugd kan altijd langslopen op de
administratie, zich melden bij de RAR, of via de verenigingen contact zoeken.
Dhr. Hooftman vraagt hierop om de belijning van het volleybalveld in ere te herstellen en daar
een netje op te hangen. Dhr. de Koning zal dit in orde laten maken.
5.
Faciliteiten voor campers
In aanvulling op de toelichting in de agenda meldt dhr. Huijts dat de camperserviceplaats is
geplaatst vanuit de wens te voldoen aan de hedendaagse eisen van de camper recreant.
Campers van buiten moeten hiervoor betalen.
6.
Kosten slagbomen (geagendeerd op verzoek van de RAR)
In aanvulling op de als bijlage aan de agenda toegevoegde correspondentie legt dhr. de
Koning uit dat ook leveranciers die €3,40 moeten betalen voor toegang. Voor klussers is er
een extra product parkeren toegevoegd om klussende recreanten tegemoet te komen. De
kluskaart is€ 3.40 voor èen dag, € 10 voor een week en € 30 voor een maand. Hierop kunnen
meerdere kentekens worden geboekt (max 1 per keer door de slagboom). Nog altijd kan er
dan maar één tegelijk op maar er hoeft niet meer voor ieder apart betaald te worden.
Dhr. Noffki vraagt naar mogelijkheden om te hard rijden binnen de hekken tegen te gaan. Dhr.
de Koning geeft aan dat er om deze reden bloembakken rond het sportveld zijn geplaatst. De
zichtbaarheid van de bakken zal nog worden vergroot door het aanbrengen van reflecterende
stickers.
Dhr. Noffki stelt voor om bij uitgifte van een heksleutel een briefje mee te geven met in het kort
de regels voor rijden en parkeren op het recreatieoord. Dhr. de Koning gaat hiermee aan de
slag.
Nu er toch over verkeer wordt gesproken geeft dhr. Cronenberg aan dat er op P1 een
gevaarlijke verkeerssituatie is tussen het einde van het fietspad en het begin van het
parkeerterrein. Fietsers schieten hier met hoge snelheid P1 op wat tot gevaarlijk situaties leidt.
De RAR vraagt S&C dit te bespreken met de beheerder/ eigenaar van het fietspad.
7.
Tussentijdse verkiezingen gebied 1
Dhr. de Koning geeft aan dat de oproep om verkiesbaar te stellen is verzonden aan alle
recreanten in gebied 1, de termijn sluit 25-05-2019.
8.
Concept verslag van de overlegvergadering, gehouden op 16 maart 2019
Er zijn geen opmerkingen bij het conceptverslag en wordt bij deze vastgesteld.
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9.
Aktielijst
Geen aanpassing
10.
Rondvraag, Datum volgende overleg en sluiting
Dhr Visser vraagt of het mogelijk is als vaste agendapunten toe te voegen parkeren en vuilafvoer? Hiertegen is geen bezwaar.
De heer Visser stelt voor de om data van komende vergaderingen in een schema te vatten zodat voor een jaar vooruit gepland is. Afgesproken wordt dat dhr. Noffki een voorstel per mail
rondstuurt.
Dhr. Visser vraagt om periodiek een RAR vergadering gericht op een meer lange termijn te
plannen. Hij ziet graag een overleg waarin we meer vooruitlopen dus ook de 5 / 10 jaren termijn bespreken met elkaar.
Dhr. de Koning geeft een korte toelichting op het sluiten van de dierweide. Belangrijkste argument voor deze keuze is het dierenwelzijn na het afhaken van de vaste verzorgers van de dieren.
Dhr Noffki vraagt of het mogelijk is de nieuwe watermeterputten af te sluiten. Dhr. de Koning
geeft aan hier wel wat beren op de weg te zien en vraagt een advies aan de RAR hoe dit in te
richten. Met name voor het verschaffen van toegang voor het afsluiten en opstarten.
Dhr Hooftman vraagt naar de stand van zaken bij het petit comité. Dhr Huijts meldt dat er een
juridisch advies in voorbereiding is waarbij eraan wordt gewerkt het huishoudelijk reglement te
beperken en overlapping met bestemmingsplan en Recron voorwaarden eruit te halen. Dhr
Huijts zegt vervolgens toe een nieuwe uitnodiging aan het petit comité op korte termijn te versturen bij voorkeur in afstemming met de RAR vergaderingen
Dhr. Hooftman snijdt kort het onderwerp parkeren busjes aan. Dhr de koning meldt o.a. in de
campingstof verwezen te hebben naar voormalig milieu station. Dhr. Hooftman vraag om ook
op p2 en 3 aangewezen plekken voor busjes te creëren. Dhr. de Koning zal deze mogelijkheid
onderzoeken.
Dhr. Hooftman vraagt om paaltjes te plaatsen voor het voetgangershek op P3 zodat parkeren
daar lastig wordt gemaakt. Dhr. de Koning geeft dit in uitvoering.

Vastgesteld in de vergadering van ... 2019 -
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Dhr Hooftman
(Voorzitter Recreanten Adviesraad)
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