Verslag Recreanten Adviesraad, dd. 28 oktober 2017

Aanwezig
Leden van de Raad
Dhr. H.P.E. Hooftman
Dhr. R. Noffki
Dhr. M.S. Cronenberg
Dhr. W.A. Noorloos
SenC
Dhr. J.P.M. Huijts
Dhr. R. de Koning
Dhr. F.H. Groen

lid RAR (voorzitter RAR wnd.) (gebied 5)
lid RAR (gebied 4)
lid RAR (gebied 3)
lid RAR (gebied 2)

S&C, rayonmanager
S&C, projectleider recreatieoord
S&C, accountmanager

gast: afwezig met kennisgeving:
Dhr. R. van Drie

lid RAR (gebied 1)

1.
Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan dat de heer van Drie zich voor deze
vergadering heeft afgemeld en hij verwelkomt het nieuwe RAR-lid de heer van Noorloos,
vertegenwoordiger van gebied 2. Hij vraagt de aanwezigen of er nog aanvullende
agendapunten zijn. deze zijn er niet waarna de voorzitter de agenda vast stelt.
2.
Mededelingen:
van de gekozen leden:
De vertegenwoordigers van de gebieden geven aan dat er geen mededelingen zijn. De
voorzitter verwijst naar de brief van de RAR die nog ter afhandeling ligt bij S&C.
van SenC zijde:
• De heer Huijts geeft aan dat er een voorstel klaar ligt ter beantwoording van de ingekomen RAR-brief op de benoeming van extern voorzitter. Verwachting is dat deze de
komende week wordt verzonden.
• De heer Huijts geeft aan dat hij volgende week een presentatie geeft aan de gebiedscommissie over onder andere het parkeren, camperplaatsen en de jaaropenstelling van het recreatieoord. Deze items zijn reeds eerder in de RAR besproken. Deze
informatie wijkt daar niet van af.
• De heer Huijts geeft aan dat de heer Groen vandaag voor de laatste keer aanwezig is
in de RAR. In de verzelfstandiging van een deel van S&C gaat mee naar het Sportbedrijf. De voorzitter wenst hem veel succes met deze nieuwe uitdaging en vraag aan de
Heer Huijts of deze plek wordt opgevuld. De heer Huijts geeft aan dat er wordt bezien
hoe invulling gegeven kan worden aan deze werkzaamheden.
• Rioleringswerkzaamheden: De heer de Koning geeft aan dat er begin 2018 wordt gestart met werkzaamheden. Hij geeft aan dat het kleinschalige werkzaamheden betreft
die erg verspreid over het terrein liggen. De voorzitter vraagt om een overzicht van
deze werkzaamheden. De heer de Koning geeft aan dat hij een document heeft dat
veel detailinformatie geeft maar geen goed inzicht geeft op het geheel. Hij zegt de
voorzitter toe deze informatie toe te zenden.
• Uitrol WiFi: de uitrol van dit project verloopt goed. Er zijn nu ruim 300 aansluitingen. Er
is nog een kleine wachtlijst waar begin 2018 aan gewerkt gaat worden om uit te rollen.
De voorzitter vraagt of de leden van de RAR een WiFi-code kunnen krijgen zodat zij
met elkaar kunnen communiceren. De heer de Koning zegt toe dit te onderzoeken
(wat is het bereik / dekking van deze WiFi en hoe is deze beveiliging / codering?)
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Provider Tv en Radiosignaal: De heer Huijts geeft dat met betrekking tot de zender
keuze (o.a. WRD4) voldoende is besproken. De voorzitter geeft aan dat dit punt van
de actielijst kan.
Winterwachtregeling: De heer de Koning stelt dat de winterwachten zijn uitgenodigd
voor de startbijeenkomst op 31 oktober (met de wijkagent). De heer Noffki vraag om
een overzicht van deelnemers aan de winterwacht. De heer de Koning zegt dit toe. Hij
geeft aan dat nog niet alle gegevens zijn ontvangen maar dat dit een formaliteit is (hij
heeft er het volle vertrouwen in dat die nog aangeleverd worden)
RAR-verkiezingen gebied 2: De heer van Noorloos is aangesteld als vertegenwoordiger van gebied 2. De voorzitter stelt een voorstelrondje voor van de aanwezigen en
begint bij de heer van Noorloos.
Bestemmingsplan: De invoering van het bestemmingsplan heeft vertraging. Deze vertraging ligt buiten het gebied van het recreatieoord. Hierdoor liggen er op dit moment
enkele zaken stil (handhaving en aanpak). Bij de behandeling van de actielijst wordt
afgesproken om een stukje informatie op te stellen voor de recreanten over de stand
van zaken en hoe te handelen in de tussentijd.
Milieupark: De heer de Koning geeft aan dat er 2 bedrijven zijn die een voorstel/plan
gaan maken voor de vuilafvoer/milieumarkt op het recreatieoord op basis van een
marktverkenning. De planning is dat deze week 45 worden ingediend. De RAR zal
hierover in de tussentijd worden geïnformeerd daar het op 1 maart zou moeten zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt om een tussentijdse RAR-vergadering uit te schrijven voor
de advisering zodra deze plannen zijn ontvangen.
Onderhoud Buitenruimte: de heer de Koning geeft een korte presentatie van de onderhoudswerkzaamheden van de komende winter. De punten die aan de orde zijn gekomen zijn: brandhaspels, voertuigenbeheer, parkeerterrein (uitvoering parkeerplan), opschonen groenvoorziening (snoeien, steken en vegen), diverse hekwerken (Helmweg,
parkeerterrein, camping (sportveld), elektriciteitskasten (vervanging 10x), watermeterputten (enkele), opschonen waterwerken, updaten werkprocessen(informatie op orde
voor 1 maart), plan voorstel Dierenweide, aanpassing receptie (balie), aanpassing
plein (ondernemers plein doen voorstel) en een camperloosplaats.
o De heer Hooftman vraagt wat er met de Stal gaat gebeuren. En zijn namelijk
tegenstrijdige geluiden (check bij Peter Stolk).
o De heer Noffki geeft aan dat er signalen staan over het voortbestaan van de
snackvoorziening op facebook. De heer de Koning geeft aan dat er gesprekken lopen met de huidige uitbater
Positie recreatieoord in gemeentelijke organisatie: de heer Huijts geeft aan dat hier
niets nieuws over te melden is.

3.
Ingekomen brieven en/of mails
Er zijn geen ingekomen brieven en/of mails te bespreken.
De heer Huijts geeft aan dat S&C een voorstel ter beantwoording van de reactie van de RAR
op de aanstelling van de voorzitter van de RAR gereed ligt.
4.
Concept verslag van de vorige vergadering.
Met betrekking tot het verslag van 16 september 2017 is op verzoek van de heer Noffki een
tekstuele aanpassingen gemaakt op zijn punt in de rondvraag: parkeerplaats is vervangen
door recreatieoord. De heer Hooftman stelt het verslag van 16 september 2017 hierbij vast.
Deze is ter plaatse aan de voorzitter aangeboden ter ondertekening. Deze wordt in pdf
verzonden aan de heer van Drie (voor op de site van de RAR).
5.
Aktielijst
De voorzitter loopt alle punten na:
Punten 1, 2 en 4 lopen synchroon met de ontwikkeling van het bestemmingsplan. Hierdoor
lopen enkele acties uit in tijd – vermoedelijk voorjaar 2018. Voorgesteld wordt dat S&C in de
campingstof een stukje informatie te verstrekken aan de recreanten en aan te geven wat de
stand van zaken is en hoe in de komende tijd gehandeld kan worden.
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Punt 6: reeds besproken. De heer de koning zendt het rapport aan de heer Hooftman en ook
hier wordt voorgesteld om de recreanten te informeren dat er op diverse plekken
werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. De vraag is waar men kan zien waar er gaat
worden gewerkt en wanneer?.
Punt 7: De heer de Koning geeft aan dat de evaluatie nog moet komen. De heer Hooftman
vraagt om de Tasman gelijk te behandelen als de andere verenigingen en de jaarhuur in de
exploitatie te verwerken.
Punt 8: de heer de Koning geeft aan dat er gewerkt wordt aan een informatiepakket voor alle
recreanten met o.a. TV, Kabel, Milieupark, afval, gedrag- huisregels. Dit zal voor volgend
seizoen gereeds zijn zodat het per 1 maart aan de slagboom kan worden uitgereikt.
Punt 9: Witgoed inzameling mag niet maar in het voorstel zal er gekeken worden om hierin te
faciliteren.
Punt 10: kan afgevoerd worden.
Punt 12: wordt vorm gegeven in de regels en informatiepakket van 1 maar 2018.
6.
Datum volgende overleg en vergaderfrequentie:
De voorzitter geeft aan dat hij in het winterseizoen wil vergaderen. Wacht de informatie van
het milieupark af, waarna er een vergadering kan worden gepland.
Hij stelt voor om dit t.z.t. op een zaterdag te plannen vanaf 10 uur (tot 12.00 uur).
7.
Rondvraag en sluiting
-de heer van Noorloos geeft aan dat zijn rondvraag vorige vergadering als is behandeld (transportkarretjes, overnachten na Kerstviering/nieuwjaar);
-de heer Cronenberg vraagt aandacht voor de opgroeiende boomwortels op het terrein met
name ter plaatse van Boeier 19 en aak 29. Hierdoor liggen de tegels van de bestrating ongelijk.
- de heer Noffki vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot de steentjes rond het recreatiegebouw. De heer de Koning geeft aan dat de oplossing hiervan reeds is uitgezet.
- de heer Noffki geeft aan dat er laatst 2 paarden van een recreant op het terrein liepen. Kan
en mag dit? Formeel zijn paarden huisdieren: penning?. De heer de Koning geeft aan dat dit
een incident is.
- de heer Hooftman vraagt naar het keuringsrapport van de speeltuinen. Deze zou aangeleverd worden. De heer de Koning gaat hier nogmaals achteraan.. De uitvoering voor de aanpak
van de speeltoestellen staat wel in de MOP.
-de heer Hooftman vraagt of de snackbar het gehele jaar open mag zijn. De heer Huijts geeft
aan dat dit recreatie ondersteunende voorziening betreft (gebonden aan de opening van het
recreatieoord).
Om ca. 11:00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2018

Dhr Nofki
(voorzitter Recreanten Adviesraad, wnd.)
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