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GEMEENTE SCHAG 

- I APR 2015 

Betreft: functioneren van Recreatiepark Bungalow Park De Horn. 

Geachte Dames en Heren van de Gemeenteraad, 

Het is ons ter oren gekomen dat voor Recreatiepark Bungalowpark De Horn het gedogen van 
permanente bewoning tot 1.1.2005 is verschoven naar 1 Januari 2013. Dit zou dan gelden voor alle 
recreatieparken binnen de Gemeente Schagen. 

Wiens belang dient deze beslissing, welke op z'n korte termijn is genomen en zonder de recreanten 
en gedoogde permanente bewoners te informeren en waarom? 

Heeft U de Recreatieparken geïnventariseerd? Zodat U weet voor welke Recreatieparken het 
verantwoord is om permanente bewoning te gedogen? 

De BELANGEN van Recreanten en Permanente bewoners zijn totaal verschillend: de Recreanten 
denken aan hun Recreatiepark(daar hebben zij voor geïnvesteerd) Daar willen zij recreëren en 
Permanente bewoners denken aan hun huis en hebben geen belang bij een park. 

Ons Park staat bij de Gemeente geregistreerd als Recreatiepark! 

U gaat hieraan voorbij en scheert ineens alle parken over één kam, zonder U er van te vergewissen of 
dit wel verantwoord is. Heeft U de politiedossiers betreffende ons park ingezien? Heeft de 
rechtszaken ingezien betreffende ons park? Dan pas ziet U wat de gevolgen zijn van permanent 
wonen op een recreatiepark. Waarom heeft destijds de Gemeente Harenkarspel Bungalowpark de 
Horn geregistreerd als Recreatiepark? U schoffelt op deze manier de beslissing van uw collegae 
zomaar onder de grond. 

Bij ons park is het geen sukses geworden (recreanten en permanente bewoners op één 
Recreatiepark), mede door het beleid van de Gemeente waarbinnen ons Park valt. 

Regels, welke voor een Recreatiepark gelden zijn niet de regels voor Permanente bewoners 
(uitzonderingen daargelaten, die zijn er gelukkig ook) en worden met voeten en auto's betreden. 

Zelfs door toedoen van permanente bewoners is er op ons Park geen slagboom meer in werking toch 
wel belangrijk voor de veiligheid, enz. op ons park. Werkt de slagboom dan is hij in geen tijd buiten 
werking gesteld(vernield). Dit is Nederland op zijn best! Laat U dit als Gemeente Schagen gebeuren? 

U handhaaft toch ook in uw Gemeente, zodat uw inwoners in uw Gemeente zich aan de regels 
houden. Wanneer u nu ingeschrevenen in uw Gemeente wilt laten wonen op een Recreatiepark 
neemt u dan ook uw verantwoordelijkheid en handhaaft u ook op dat park! 

Is het ook niet van belang voor de Goede Naam van de Gemeente Schagen dat de Bungalowparken 
goed functioneren? 



Een strak en consequent beleid is van groot belang en voor de Bungalowparken en voor de 
Gemeenten. 

Nu zijn er alleen maar verliezers! 

Wie willen er nog op een park komen waar de slagbomen niet meer functioneren, waar iedereen het 
park kan binnenkomen, waar niet gecontroleerd kan worden wie er binnen komen, dus geen 
veiligheid enz. De Beheerder/eigenaar moet wel kunnen aantonen wie er allemaal op het park 
verblijven (brandweerverordening), hetgeen op deze manier wel erg moeilijk is. 

Neemt U als Gemeente meer verantwoordelijkheid en zorgt U er mede voor dat regels, welke voor 
Recreatieparken gelden, ook worden nageleefd door Permanente bewoners(L) laat deze permanente 
bewoners op ons park toe) en dat de slagbomen op ons Park normaal kunnen blijven functioneren. 
Ons park is altijd een rustig recreatiepark geweest vóór de komst van teveel permanente bewoners. 
Wij hebben deze genoemde problemen nooit op ons recreatiepark meegemaakt. 

Wij hebben als recreanten recht om normaal te kunnen recreëren op ons Recreatiepark, wij betalen 
daar ons dure staangeld voor en aan uw Gemeente belasting en verblijfskosten enz. en niet dat in 
de vacantieperiode de recreanten zich moeten ergeren aan bewoners die zich niet aan de regels 
houden. 

Het is uw belang woonruimte te creëren voor uw ingeschrevenen, goedkope woonruimte wel te 
verstaan op een recreatiepark, maar niet ten koste van de recreanten, zowel recreatief als financieel. 

Wij vertrouwen erop dat U de juiste aandacht besteedt aan ons Recreatiepark. 

Wij zien uw antwoord gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

Lista en leen Oosterom, 

Koeweitdreef 149, 3564HB Utrecht. 

Tel.o622452588 


