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Uitbreiding Bestuur.
Het bestuur heeft versterking gekregen met het toetreden van de heer Stefan van den Ark. Als eigenaar van
een aantal chalets en nieuwe exploitant van de winkel is hij sterk betrokken bij ons park. Binnen het bestuur
is hij algemeen bestuurslid en zal zich naast algemene bestuurstaken zich specifiek bezig gaan houden met
bewonerszaken (samen met Ria) en personeel. In de algemene ledenvergadering van de beheers
coöperatie op 10 juni jl. is met deze uitbreiding ingestemd.

Take Away.
De winkel is al geruime tijd in bedrijf, en wordt geëxploiteerd door Stefan van den Ark. Al met al is de
uitstraling van de winkel en de wasserette een mooie toevoeging voor ons park geworden. U kunt hier
terecht voor een hapje en drankje en een kleine boodschap. Bij een bezoekje kunt u hier tevens de was en
droogmunten kopen. Informatie voor de openingstijden, zie mededelingenbord bij de receptie.

Plastic afval.
Helaas is de manier van inzamelen geëscaleerd, de zakken werden steeds ruim vóór de inzamel datum bij
de poort neergezet. We gaan de inzameling nu op een andere manier inzetten. Er komt bij de 1e moloks (
nabij de slagboom) een blad bak te staan, waar u te allen tijden de zakken kunt deponeren. De
medewerkers van de groenvoorziening zullen zorgen dat de bak met plastic afval op de juiste datum bij de
poort wordt gezet. Dus … geen zakken meer bij de poort zetten!

Hertenpark.
Het bestuur heeft voorgesteld om het terrein van het dierenpark anders in te richten. De algemene
ledenvergadering is daarmee akkoord gegaan. Dit betekent dat als eerste actie alle dieren van het park
zullen worden verwijderd. Dit staat gepland voor de maand september.

Meldingen.
Er is (helaas) nog steeds regelmatig overlast van geluid, hondenpoep en te hard rijden. Wij zijn blij met het
doorgeven aan de bewonerszaken; waarvoor onze dank. We zullen hier discreet mee omgaan, en zoveel
mogelijk een terugkoppeling aan de melder proberen te geven. Tevens kunt u de incidenten die in het begin
van de avonduren plaatsvinden, doorgeven aan Stefan van den Ark, hij is dagelijks (met uitzondering van
maandag en dinsdag) tot 21.00 uur op het park in de winkel.

Schoonmaak dag.
We gaan weer een (gezellige) dag inplannen in september om het gehele park te ontdoen van rommel.
Hierbij zijn vele handen welkom. Uiteraard wordt er deze dag gezorgd voor een hapje en drankje.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Stefan van den Ark./ Take Away.

Ongenode gasten.
Helaas moeten wij af en toe mensen door vaak verschillende oorzaken een parkverbod geven. Dit doen we
voor een goede leefbaarheid van allen op het park. Wij verzoeken u dan ook om hier medewerking aan te
verlenen en mensen met een parkverbod niet in uw chalet toe te laten. Bij het toch toelaten van deze
personen bent u eveneens in overtreding, en zullen wij helaas maatregelen moeten nemen.

Aankoop erfpachtrecht kavels Mooi Weer.
Zoals u wellicht in de krant heeft gelezen heeft Lorijn vastgoed het erfpacht recht van de ca 110 kavels van
Mooi Weer gekocht. Wij hopen dat door deze aankoop stappen gezet kunnen worden om de kwaliteit van
ons park te verbeteren. Als bestuur zullen wij binnen onze mogelijkheden hier aan bijdragen.
Met vriendelijke groet, Bestuur beheerscoöperatie De Wildhorst

