Recreanten Advies Raad
Adviesorgaan bewoners Recreatieoord Hoek van Holland
Hoek van Holland 29 februari 2016
Interne RAR - bijeenkomst op 6 februari 2016
Aanwezig:
Afwezig:

Els Kuijper (voorzitter), Reyer van Drie, Ton de Vent, Leen van Esch en
Willem Boon
Herman Visser (met bericht van afwezigheid)

De RAR is zaterdag 6 februari jl. bijeen geweest om na het winterseizoen de draad weer op
te pakken.
Het winterseizoen heeft ertoe geleid dat onderwerpen zijn blijven liggen (de camping wordt
apart behandeld):
-

Met het nieuwe RAR-reglement en de verlenging huidige zittingstermijn gaat de RAR
akkoord mits de termijn van Mevr. Kuijper, Dhr. Van Esch en Dhr. Visser ook worden
verlengd.

-

Recente informatie m.b.t. de aanleg van WiFi. vindt de RAR zeer teleurstellend. Het
heeft ruim zes maanden geduurd om de bij S&C de reeds bekende kosten om te
zetten in een concreet voorstel voor de recreanten. Een voorstel dat, naar mening
van de RAR, veel te duur is. De RAR stelt dat S&C met een goedkopere oplossing
voor de WiFi-voorziening dient te komen en tevens de huidige gratis voorziening
(receptie, recreatiegebouw en camping)dient uit te breiden en gratis te houden.
Blijft de vraag hoe naar de recreanten te communiceren? Door S&C zijn
verwachtin-gen gewekt en uitspraken gedaan. De RAR vindt dat de recreanten aan
het begin van het nieuwe seizoen op de hoogte moeten worden gebracht van de
stand van zaken. Als S&C dat niet doet, kan de RAR dat via haar website naar de
recreanten te communiceren;

-

De RAR vraagt zich af of er al definitieve besluiten zijn genomen m.b.t. een patatvoorziening en mogelijk nieuwe horeca in De Stal? Als er besluiten zijn genomen,
wanneer vindt dan implementatie plaats?

-

Eerder is afgesproken dat bij aan aanvang van het seizoen de RAR geïnformeerd
wordt over de onderhoudsplanning/beheerplan voor het komende jaar. De RAR zou
deze informatie gaarne willen ontvangen;

-

Uiterlijk begin seizoen 2016 zou het nieuwe parkeerbeleid zijn geïmplementeerd.
Onderzoek van de Grontmij was hierbij het uitgangspunt en sommige eerder
uitgegeven parkeerpassen zouden kritisch worden herbekeken. Op 6/2 is op het
parkeerterrein niets te zien en van een kritische beoordeling van uitgegeven passen
in de RAR nog niets bekend. De RAR vraagt zich dus af wat de stand van zaken is?
Ook hier zijn verwachtingen gewekt en toezeggingen gedaan en ook hier vraagt de
RAR zich af hoe S&C hierover gaat communiceren?
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-

De RAR vraagt zich af wat de stand van zaken is m.b.t. het nieuwe bestemmingsplan
en de tijdsplanning daarbij?

-

Gezien de personeelswisselingen bij S&C vraagt de RAR zich af wie haar directe
gesprekspartner(s) zal (zullen) worden?

-

Ontwikkelingen m.b.t. de BTW-kwestie, de recht-van-opstal-kwestie en de mate van
ondertekening van de nieuwe huurovereenkomst voor de huisjes, neemt de RAR
voor kennisgeving aan. De RAR stelt het op prijs hierover tijdig (en vertrouwelijk) te
worden geïnformeerd.

De RAR leden
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