
Bericht van de Recreanten Advies Raad en de verenigingen, Poort van Europa, 

Rotterdam aan Zee en De Tasman. 

In reactie op het bericht van de Gemeente Rotterdam, waarin alle bewoners zijn geïnformeerd 

over hun voornemen het Recreatieoord en de Camping te vervreemden, willen de hierboven 

genoemde partijen de bewoners het volgende meedelen;  

Het moge duidelijk zijn dat dit bericht heel veel onrust heeft veroorzaakt. Dit is reeds de 3e maal dat 

de bewoners van het Recreatieoord en de Camping in 1.5 decennia worden geconfronteerd met een 

besluit tot sluiting.  Het geniepig gekozen moment, net 3 dagen na het einde van het Seizoen in 

Coronatijd, plus het negeren van het legitieme overlegorgaan wekt veel frustratie en onbegrip.  

Het gekozen moment, de uiterst vage onderbouwing, de aan alle kanten rammelende garanties (van 

max. 1 jaar) gekoppeld aan een raadselachtige urgentie tot verkoop heeft bij ons dan ook alle 

alarmbellen doen rinkelen.  Als gevolg hiervan hebben alle hierboven benoemde partijen vanmiddag 

de koppen bij elkaar gestoken met als doel om gezamenlijk dit besluit aan te vechten.  

De Recreanten Advies Raad, de Poort van Europa, Rotterdam aan Zee en De Tasman zijn zich terdege 

bewust van de enorme emotionele en financiële schade die dit plotselinge besluit van de Gemeente 

Rotterdam voor de bewoners zal betekenen. Alle deze deelnemende partijen zijn het er dan ook 

unaniem over eens dat wij ons waar mogelijk moeten versterken met bewoners die boven alle partijen 

staan en de kennis van zaken hebben om de Gemeente Rotterdam tegengas te geven in dit proces. Wij 

hebben dan ook per direct een aantal van deze bewoners benadert en deze hebben zich tot onze 

vreugde per direct ter beschikking gesteld.  

Verder is afgesproken dat wij as dinsdag met zijn allen opnieuw in overleg gaan en onder andere een 

plan van aanpak afspreken.  Vervolgens zullen wij de Gemeente Rotterdam benaderen en officieel 

bezwaar maken tegen dit besluit tot verkoop en de door hun gekozen route, maar zeker ook uitleg 

vragen voor de in onze ogen discutabele onderbouwing.  

Om alle bewoners naar behoren te kunnen informeren openen wij (alle deelnemers aan dit collectief) 

dit weekend een Facebookpagina onder de naam “stopverkooprecreatieoord/camping”. Alle actuele 

en relevante informatie zal op deze site te vinden zijn.  Wij vragen alle lezers deze informatie te delen 

met medebewoners die niet in het bezit zijn van een computer. 

Tot slot een dringend verzoek namens alle vertegenwoordigende partijen op het Recreatieoord en 

Camping; laten we proberen rustig te blijven, speculeren heeft op dit moment geen zin. Deze groep 

mensen gaan heel erg hun best doen en zij weten ook de weg in dit milieu. 

 Kijk voor informatie over dit onderwerp alleen op de hierboven genoemde Facebookpagina.   

 


