Recreanten Advies Raad
Adviesorgaan bewoners Recreatieoord Hoek van Holland
Hoek van Holland, 16-01-2019
Tolereren:
Als er een woord gekozen moet worden voor het jaar 2018 dan is dit wel tolereren. Bij de balie
hoorden we dat het een verboden woord is op het recreatieoord. We hebben begrip al is het moeilijk,
omdat in het verleden niet zo nauw gekeken werd. Vele recreanten worden er mee geconfronteerd.
Nu vernemen we dat het niet geldt voor niet-recreanten. Enkele voorbeelden:
1. Een bewoner aan de Duinroosweg heeft een poort naar het recreatieterrein, deze poort is
afsluitbaar. Alleen heeft deze bewoner wel een sleutel en heeft deze bewoner deze poort
gebruikt om zijn hond uit te laten op het recreatieterrein, zelfs los te laten lopen. Tevens
gebruikt hij deze poort om materiaal op het recreatieterrein op te slaan.
Maar er wordt van de recreanten niet getolereerd dat zij hun hond los laten lopen, noch buiten
je kavel goederen op te slaan.
Door de buurman wordt stellig ontkend dat de hond op grond van het recreatieoord wordt
uitgelaten.
2. We zien, dat bewoners/huurders van Stuifkenszand niet alleen op hun eigen parkeer terrein
parkeren, maar ook op het parkeerterrein van het recreatieoord. Dit wordt due getolereerd
maar omgekeerd worden recreanten beboet.
Met Stuyfkenszand zijn afspraken mbt parkeren gemaakt. Het is hen toegestaan gebruik te
maken van P1. In de capaciteitsberekening is dit meegenomen.
3. Een bewoner aan de Kaapweg ter hoogte van het Noordlandsepad parkeert deze winter
gemiddeld 3 (bedrijfs-) auto’s op het parkeerterrein van het recreatieoord naast de keet van
kampeervereniging De Tasman.
Aangezien de slagbomen bij dit parkeerterrein open staan kan dit, echter in de tijd van
beheerders Boers en later Witteveen was deze slagboom omlaag en het hekwerk afgesloten.
Nu de slagboom omhoog is kan deze persoon dus parkeren en rond het hek lopen om zijn
woning te bereiken na geparkeerd te hebben en uiteraard vice versa.Het is aan deze bewoner
zelf waar zijn voertuigen te stallen, maar er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.
Maar wat schetst onze verbazing? Deze bewoner heeft een sleutel van de heer De Koning
ontvangen voor dit hek en passeert hiermee dus het ter plaatse afsluitbare gemeentelijke
hekwerk om van en naar zijn voertuigen te gaan zonder om te lopen. Hoe kan dit?
Er zijn afspraken gemaakt met deze bewoner dat hij gedurende de winterperiode om niet
gebruik mag maken van P3.
Voor uw duidelijkheid het volgende aangezien onze huidige gemeentelijke contactpersonen
op het recreatieoord er nog niet zo lang werkzaam zijn:
Er is in het verleden hier een afsluitbare poort aangebracht om tijdens het recreatieseizoen
naar de overloopcamping Hilduin te kunnen als olifantenpaadje, in de winter was dit hek
gesloten en ook de slagboom was hier in het verleden gesloten.
De huidige stelling dat dit hek in het verleden altijd geopend was in de winter maar vorig jaar
voor het eerst gesloten was, is dus niet correct. Zoals gezegd waren bij de voormalige
beheerders L. Boers en P. Witteveen zowel de slagboom als dit bewuste hek in de winter
gesloten.
De heer Witteveen heeft in het verleden zelfs diverse malen aangifte gedaan van vernieling
van de toenmalige heksluiting (ketting met hangslot).
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De slagbomen zijn in de winterperiode geopend omdat er geen nachtbewaking meer is. In
geval van storingen zou er niemand beschikbaar zijn. Sluiten van slagbomen brengt in de
winter extra kosten met zich mee.

Het advies van de RAR:
Zorg ervoor dat per direct de sleutels door de bewoners Duinroosweg en Kaapweg worden ingeleverd
en voorkom in z’n algemeenheid dat recreanten kunnen zeggen dat er met twee maten wordt
gemeten, dat zet kwaad bloed, het geeft veel onrust en het haalt het beheer onderuit.
Gezien bovenstaande respecteert S&C de gemaakte afspraken met de betreffende bewoners.

