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van een toezic o
Meldden we vorig jaar nog dat er schot komt in de wijzigingren van
het bestemmingsplan, nu kunnen wij meedelen dat de woningr voor de
toezi chthouder, de heer Kat , sr , bij na k I aar is . Van de
buitenkant zieL het er zeer riant uit. IÁIij willen de heer en
mevrouw Kat dan ook gelukwensen met deze bungalow en daarbij de
wens uitspreken, dat zij er nogr vele jaren in goede gezondheid
mogren wonen.

2. Rio lerins
Ook op het sebied van de riolering is er dit jaar veel gebeurd.
Al le bungalows zijn inmiddels op de semeenteiijke riolering
aangesloten. Ook zijn al le septictanks geleegd en met zandgevuld. Het is een hele kius geweest, vooral door de overmatige
regenval.
Al Ie leden hebben onlangs een brief ontvangen van de gemeente
Ommen. Hierbij was een tekening toegevoesd met de lokatie van het
aansluitpunt van Uw bungalow. Dit aanËluitpunt bestaat uit eenputje en vormt het scheidingspunt van Uw verantwoordelijkheid en
die van de çfemeente. Hebt U problemen met Uw riolering dan moet U
bezien of dit probleem vóór of ná dit putje list. Is er een
verstoppinE iussen u*w huis en dit putje da¡: moet U zorgen voor cie
ontstopping. Stroomt het water uit het putje niet weg dan is de
gemeente verantwoordeiijk voor het herstel.
3. Aardgassysteem
In de sleuven voor de riolering is tegelijkertijd door de GAZO
een hoofdaardgassysteem aangelegd. Ook zijn de dienstteidingen
selesd naar alle bungalows, die direkt of in de toekomst een
aardgasaans luitins $¡ensen. Hiermee is aI het uitgebreide
graafwerk in het park voltooid. Voor de verdere omzettÍng van de
bungalows op aardgas behoef t praktisch niet meer gregrraven te
worden.

4. Gasbedrii f
I n het naj aarsbu I iet in ' 93 me ldden we U reeds over de
bovennormale verliezen in ons gassysteem. Nu wij de balans aan
het einde van l-993 hebben kunnen opmaken, is sebleken dat er çreen
vermindering van de verliezen is opgetreden. I,tiij denken
aanwijzingren te hebben dat meerdere meters niet goed meer
funktioneren. Het gas is derhalve wel afgenomen, maar wordt niet
goed geregístreerd.
Voor l-993 hebben wij Ín verband met het verschi I tussen de
lnsekochte en verkochte hoeveelheid de grasprijs met ruim 20v"
moeten verhogren om het verschi I van bi j na f 6000, - te
kompenseren. Met de geplande aansluitingen op aardgas van dit
j aar zuÌ len binnen niet aI te lange tijd ong'eveer BO7" vèn de
leden zijn overgegôan. Voor de resterende leden zou dit wel eens



)

minder prettige g-evo igen kunnen hebben voor de te betalen
gasprijs, daar wij genoodzaakt zuIlen zijn de komende verllezen
te verrekenen in de gasPrijs.
h/ij doen daarom een dringend beroep op die leden, die gepland
hebben om in 1995 over te gaan op aardgas, dit in heroverweging
te nemerì om bovençtenoemde reden en te besluiten reeds dit jaar
een aansluiting op aardgas te vragen. Uiteraard is dit geheel op
vrijwillise basis.
Om het U semakkelijk te maken zal de GAZO ieder die een
aans luitins voor l-995 gevraagd heeft, binnenkort reeds een
aanvraagformuiier toesturen. Hierop kunt U dan alsnog invullen of
U de aansluitins in 1994 of 1995 wenst. U kunt ze).f ook kontakt
opnemen met de GAZA, distrikt Raalte, Postbus 47, 8100 AA Raalte,
te1. O572O-5L294 (heer V.d. BeIt of heer Lievers) .

ontrakt AS
Bij Uw gasafrekeninsr over 1-993 zult U gemerkt hebben dat er geen
kosten in rekening zijn sebracht voor een onderhoudskontrakt. Bij
gebruik van aardgas vervalt de eis dat de toestellen jaarlijks
gekeurd dienen te worden. Aangezien Ín L994 ongreveer 80% van de
Ieden is overgegraan op aardgas hebben wij het koI lektieve
kontrakt met de firma Backers opgezegd. Met de firma Backers is
afgesproken dat er weI service verleend zal worden in geval van
storing. Uiteraard op kosten van het betreffende 1id.
Ook is de firma Backers geïnteresseerd in het afsiuiten van een
onderhoudskontrakt op individue 1e basis, met die leden die
daarvoor belangstelling hebben. De voorwaarden zullen dezelfde
zijn. De leden, die pas in 1995 op aardgas overgraèn, zijn
ve: p L icht in t994 een cnderhoudsbeurt te laten verri chten 'doov'
bovengenoemde firma of een andere erkende installateur.

5. AIc¡emene enverqaderi nq
Zoa1s reeds in het najaarsbulletin L993 is vermeld zai dÍt jaar
de Algemene Ledenvergadering gehouden worden op zaterdag t4 mei
in het restaurant "De Hongerige $Iolf", aanvang 20.00 uur. Het
bestuúr hoopt, dat vele leden in staat zijn deze avond bij te
r^ronen.

6. Gebruik bungalows buiten het zomerseizoen
Van de gemeente Ommen hebben wij of f icitíeI bericht gekregen, dat
het nu is toegestaan om de recreatiewoning het hele jaar door te
gebruiken, mits het recreatief verbl ijf betreft. Permanente
bewoning is beslist niet toegestaan.

7. Afhalen sierplanten
Bij een aantal leden is de sierbeplanting vernield als gevolg van
de aanleg van riolering. Zij, die dit hebben opgegreven, kunnen
a. s. zaterdag l-2 maart nieuwe p Ianten af halen bij bungalow 82
(Hr.Nijhof).
Mocht U op die datum beslÍst niet kunnen, iaat U dat dan even
weten aan Dhr.Nijhof (tei. thuis 085-456963 of teÌ. H.ItI.
05291"-57366) .
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