
                                                 

    NIEUWSBRIEF DE WILDHORST 2016-02 

 

Nieuwjaarswens. 
Er is dit jaar vanwege meerdere redenen, waaronder verbouwingen aquarest, geen nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Bij deze wensen bestuur en personeel u, voor zover er nog geen contact is geweest, alsnog een 
gezond en fijn nieuwjaar toe.   
Gesprek met gemeente over toekomst De Wildhorst. 
Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen is op 20 januari j.l. in de Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling van 
de gemeente Bernheze gesproken over de huidige situatie en toekomst van De Wildhorst. 
Aanleiding waren gerechtelijke procedures van de gemeente met; Mooi Weer, Jusoma, en Stichting 
Recreander over achterstallige betalingen en brieven van hen waarin gepleit wordt voor initiatief en/of 
bereidheid  van de gemeente om met alle betrokkenen in overleg te treden en samen te werken aan de 
toekomst van het park. 
De behandeling in de commissie was geagendeerd door een aantal politieke partijen 
Ook wij hebben een brief gestuurd en tijdens de vergadering ingesproken. Daarbij hebben we o.a. aandacht 
gevraagd voor de bijzondere positie van de leden van de coöperatie en alle chaleteigenaren. 
Voor belangstellenden ligt onze brief op de receptie ter inzage 
We hopen dat deze acties leiden tot gezamenlijke aanpak en zullen u over de voortgang blijven informeren. 

Winkel.. 
Met ingang van 1 februari j.l. hebben we het gebouw van de voormalige winkel gehuurd. Aanleiding was de 
opgezegde huur van de wasserette, belangstelling om de winkel weer te exploiteren en benutten van de 
grote ruimte voor het parkbeheer. Tevens nemen we daarmee de verantwoordelijkheid om het gebouw en 
het perceel weer netjes te maken. We zijn nog met de gemeente in overleg over de gewenste aanpassingen. 
Als eerste actie van ons zal de wasserette gerealiseerd worden. 

Honden. 
Er lopen nog regelmatig honden niet aangelijnd, en zorgen voor overlast van hondenpoep.. 
Graag nog steeds de melding van niet aangelijnde honden doorgeven aan de receptie. 
De desbetreffende hondeneigenaar zal hierop worden aangesproken, en bij een 2e melding € 50,- boete 
moeten betalen. 
Daarnaast verzoeken we alle eigenaren nogmaals om poep van uw hond met plastic zakjes op te ruimen en 
in de afvalbakken te deponeren. 

Plastic afval. 
Houdt de inleveringsdata op ons mededelingen bord goed in de gaten a.u.b. 
Er hangen helaas nog steeds te vroeg plastic zakken aan de poort. 

Frituurvet 
Bij de winkel zal er t.z.t. een (gele) container komen te staan, waar u het frituurvet kunt inleveren. 
Hierdoor is het door ons gratis af te voeren, en wordt het riool een stuk minder belast. 

Website De Wildhorst. 
De nieuwe website is online en nog steeds in ontwikkeling. Suggesties etc kunt u bij de receptie aanreiken. 
Binnenkort kunt u hier ook onze Nieuwsbrief digitaal bekijken, evenals de Verhuur en/of Verkoop van de 

chalets. Dit is mogelijk gemaakt door onze webmaster Hans Schuh (kavel 319) 

Wandel en Fietstocht 

De Hr. En Mevr. Arts (kavel 730) hebben het geweldige initiatief genomen om wandel en fietstochten vanaf 
de Wildhorst te organiseren. Dit zal maandelijks aanvangen, en de eerste wandeling staat gepland voor 23 
april. Voor deelneming en/of vragen kunt u het beste telefonisch contact opnemen met: 06- 53 98 68 05. 
T.z.t. zal dit ook op onze website te vinden zijn onder Activiteiten. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur beheerscoöperatie De Wildhorst 


