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Het is weer zo ver. Na een fijne zomerperiode staat de winter
voor de deur en daarom moeten er maatregelen setroffen worden om
bevriezingen te voorkomen. Laat U niet verrassen door de vorst,
maar sluit op tijd de watertoevoer af, biaas de leidingen uit en
dek de watermeter af. Door wat zout in de afvoer van de gootsteen
en wastafel en in de ltIC pot te strooien, voorkomt U dat deze
stukvri ezen.
Bevriezingsschade wordt niet gedekt door de verzekering of door
het onderhoudskontrakt.

2. Jaarversaderins 1993
Op verzoek van enkele leden, heeft het bestuur besloten de
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wat eerder in het jaar te
houden. De datum voor deze vergadering in L993 is nu vastgesteld
voor zaterdag L mei 1993 om 20.00 uur in een zaal van het
restaurant 'De Hongerige I{olf '.
3. Bosonderhoud
Ook dit jaar kunt U weer aanvragren om bij Uw bungalow bomen te
laten kappen of snoeien. lfilt, U Uw verzoek voor half december,
met bijvoeging van een eenvoudige tekening, doorgeven aan
dhr.Nijhof (82) of deponeren in de brievenbus van de vereniging
op de buitenplaats. Graag ook even een plastic bandje om de stam.
Let wel; een plastic bandje aIleen is niet voldoende!
Uw aanvraaq zaL zorgvvtdis bekeken worden in overleg met
Fa.Heymans BV.
Mocht U voor gekapt (haard)hout belangstellins hebben, wilt U dit
dan eveneens aan dhr.Nijhof kenbaar maken. De houtprijs is
onveranderd vastgesteld op f 30,- per m3. De opbrengrst komt ten
goede aan de post 'Onderhoudsreserve'.

4. Vestiging van een toezichthouderswoning
Op de Alçremene Ledenvergadering van 23 mei j. i. is met
meerderheid van stemmen besloten, om een nieuw kontrakt aan te
gaan met -de Maatschap Kat. Dit kontrakt zaI Ínhouden:
- De overname van een perceel grond, aansluitend aan de

Buitenplaats, door de verenisiins, van de Maatschap Kat voor een
symboiisch bedrag.

- Op het betreffende perceel een Loezichthouderswoning te laten
bouwen door de Maatschap Kat, die in eerste instantie bewoond
zal worden door dhr. J.Kat en zijn vrouw en van waaruit het
Loezicht op de Buitenpiaats kan worden uitgeoefend.

- De voorwaarden, waaronder het Loezicht wordt gehouden en een
regeling, l¡dnneer dhr. Kat zijn funktie neerlest.

- De voorwaarden, waaronder de Vereniging deze woningr van de
Maatschap Kat kan overnemen, wanneer het kontrakt om wat
voor reden wordt beëindigrd.
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Voor meerdere gegevens wordt U verwezen naar de notitie
'Toezichthoud.erschap', U toegezonden met de uitnodiging voor de
laatste Algemene Ledenvergadering en de notulen van deze
vergad.erins, d.ie U hierbi j aantref t . Ook zal de uiteinde I ijke
versie van het kontrakt aan alle leden voor kommentaar worden
toegezonden.
Inmiddels heeft het bestuur uitvoering gegeven aan het besluit
van de Algemene Ledenvergaderins en heeft een verzoek tot
wijziging van het bestemmingsplan voor het perceel grond, waarop
de Loezichthouders woning gePland is, bij de gemeente Ommen

ingediend.
uit een pubiikatie in de lokale bladen is gebleken, dat de
gemeente Ommen dit plan heeft overgenomen.

5. A.anleq v riolerinq
Zoals reeds eerder gemeld, zal het, in het kader van de strengere
mitieuwetgeving, binnen atzienbare tijd niet meer toegestaan zijn
om onze bestaande septictanks te gebruiken.
De gemeente gaat één dezer dagen begÍnnen met de aanleg van een
rioolleid.ingr langs de hoofdweg Ommen - Hardenberg, waèrop alle
aanliggend.e panden kunnen worden aangesloten. Na de voorlichtings
bijeenkomst, die hierover is geweest, heeft het bestuur een
kleine commissie benoemd, die alle mogelÍjkheden onderzoekt.
Inmiddels hebben wij aI lemaal hierover een brief van de gemeente
ontvangen. Hierin wordt terecht gesteld, dat de keuze collectief
bepaald. moet worden. Dit is niet mogelijk, z1lang de
Ledenvergaderins hierover green besluit heeft genomen. U doet er
d.an ook goed. aan om dit aan de gemeente te berichten.
i{anneer in het park een rioleringssysteem wordt aangrelesd, zal
tevens d.e mogelijkheid van het aanleggen van een aardgasnet en
een centraal antenne systeem bekeken worden.
De bedoeling is, dat het bestuur binnenkort, doch in ieder geval
voor d.e komend.e Algemene Ledenvergadering, met een uitgewerkt
voorstel komt.

6. Gasbedrijf
In vel bênd met het opnemen van meterstanden en speciaal voor het
opnemen van d.e gasmeter, is het van groot belang, dat een sleutel
van Uw bungalow in het bezit is van de heer Kat. De leden' d-ie
qeen bungalowsleutel meer bij de heer Kat hebben, worden dringend
verzocht d.eze opnieuw bij hem te deponeren. VüiIt U anders kontakt
opnemen met het gasbed.rÍjf , dhr.v.d.vüoude (43), om tot afspraken
te komen'-voor het af lezen van de gasmeter.

7. Vui Iafvoer
De ãitoer van ons huisvui i wordt steeds duurder. Aangezien wl-l
per af gevoerde container betalen, wi l ien wij U dringend vraglen,
om alleen het normale huishoudafval in de container te deponeren.
lrlilt U grofvuil, zoals bouwafval of overtollig meubilair,
vloerbed.ekking, matrassen etc . zeLf naar de vui lstortp laats
brengen of meenemen naar huis en niet achterlaten in of bij de
container. Die is d.aar bes l ist nÍet voor bedoe Id.
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