Nieuwsbrief Langoed De Wildhorst – Januari 2017
Beste wensen 2017.
Bestuur en medewerkers wensen u allen een goed 2017 toe. We hopen daarbij dat 2017
meer duidelijkheid geeft over de toekomst van het park en de partijen die hieraan willen
investeren. Wij zullen daarvoor extra inzetten op constructieve samenwerkingen en open
communicatie.

Terugblik bijeenkomst met chaleteigenaren.
Op 8 december heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met alle leden van de coöperatie en
chaleteigenaren. In deze bijeenkomst zijn zowel actuele zaken als ontwikkelingen bij de
gemeente en De Lorijn Groep over de toekomst van het park besproken. In deze nieuwsbrief
wordt als reactie op het besprokene een aantal eerste acties opgepakt

Meer betrokkenheid chaleteigenaren en bewoners bij beheer park.
Wij willen aan de bijeenkomst van 8 december een structureel vervolg geven. Deze zullen
minimaal 4 keer per jaar plaatsvinden. Qua datum zullen we zoveel mogelijk aanhaken bij de
acties van de gemeente en andere investeerders.
Het idee is om per veld een vertegenwoordiger te benoemen die als eerste aanspreekpunt
optreedt en extra oplet op wat er gebeurt op het eigen veld en dan met name buiten de
kantoortijden.
Ria zal op zich nemen om met hen frequent zowel per veld (op locatie) als met alle
vertegenwoordigers gezamenlijk de actualiteit te bespreken en voorstellen /acties /
initiatieven uit te zetten of te ondersteunen.
Wij hopen dat dit initiatief door allen gesteund wordt . Voor het benoemen van de
contactpersonen gaat onze voorkeur er naar uit dat de velden zelf een vertegenwoordiger
aanwijzen en dit aan Ria doorgeven. Individueel aanmelden kan uiteraard ook.

Zwembad
Zoals bekend kunnen alle bewoners van ons park bij Zwemschool Sandra ( voorheen
aquarest) gratis zwemmen op de tijden van recreatief zwemmen.

Om over het betalen van dit zwemmen en de manier waarop de verrekening plaats kan
vinden goede afspraken te kunnen maken, hebben we meer inzicht nodig in het gebruik van
het zwembad door u.
Daarvoor verzoeken wij u onderstaande strook in te vullen en bij de receptie af te geven of
te mailen naar info@landgoeddewildhorst.nl
De chaleteigenaren die verhuren wordt verzocht dit formulier aan hun huurders aan te
reiken en te zorgen dat deze huurders het ook invullen.

Honden en katten
Tijdens de bijeenkomst van de chaleteigenaren is ook ons hondenbeleid , zoals in het
parkreglement is beschreven, besproken.
Naar aanleiding van de discussie waarbij een aantal vervelende ervaringen met honden, die
niet aangelijnd waren, werden ingebracht, is afgesproken dat dit beleid stringenter zal
worden gehanteerd. Er zullen eerder boetes worden gegeven.
Voor katten hebben we nog geen specifiek beleid. Dit betekent dat we bijvoorbeeld geen
verplichting tot chippen hebben en daardoor ook geen wilde katten kunnen vangen Er wordt
een dergelijk voorstel uitgewerkt. Dit voorstel zal via het bestuur in de ALV worden
geagendeerd. Bij positief besluit zal ook het parkreglement hierop moeten worden
aangepast.

Geen grof vuil meer in de Molok’s ( afvalbakken)
Door een grote container voor grof vuil bij de loods te zetten en de gaten van de molok’s
klein te houden kunnen we het aantal keren van leegmaken van de molok’s verminderen en
daarmee de kosten hopelijk verlagen. We zullen dit de komende maanden monitoren De
grof vuil container is voor iedereen van het park maar uiteraard geen vuil van buiten het
park.

Gebruik Zwembad
Naam:

Kavel:

Maakt gebruik van recreatief zwemmen bij Zwemschool Sandra
Hoe vaak
O
nooit
O
1 x per maand
O
1 X per week
O
meerdere keren per week

Hoeveel personen
O ..
O ..
O ..
O ..

