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1. Opname watermeters
Evenals voorgaande jaren heeft u ook dit jaar een kaartje van Vitens Overijssel N.V. ontvangerq

v/¿urop u zelf de meterstand in kunt vullen. U doet er goed aan" \¡rarineer u het water afsluit en de

meter inpakt, de stand op te nemen..

2. Het 6'beeldkwaliteitsolan"

Van de gemeente Ommen is het ra¿dsbesluit d.d. 30 januari 2003 ontvanger¡ betreffende de

vaststelling van het ontwerp-bestemmingsplan'Buitengebied, artikel30 \ryRO herziening"
(vastgesteld 19 mei 1994) en de voorsch¡iften bestemmingsplan recreatieterrein'De Hongerige

Wolf'. Een voorlopige conclusie is, dat door wijzigingen in het bestemmingsplan het

'beeldkwaliteitsplan" dient te worden bijgesteld. Het bestuur zal zlrch hierover, wellicht
bijgestaan door èèn of meerdere leder¡ buigen en te zijner tijd haar conclusies trekkeq welke
dan in de Algemene Ledenvergadering besproken kunnen worden. Wilt u meedenken over
dit onderwerp meldt u dit dan aan de secretaris.
Tip: Voordatu gaat verbouwen neemt u dan contact op met de aftleling Mlieu- en

Bouwzaken van de gemeente Ommen om te wagen of datgene wat u wenst toegestaan is.

Uiteraard verwacht het bestuur, dat u een bouwtekening (in tweevoud) en een schriftelijke
toestemming van de omwonenderL wanneer de bungalow wordt vergroot, toezendt aan de

secretaris.

3. Onstalvenekerine
Heeft u uw bungalow dit jaar verbouwd dan verzoek ik u de verhoogde herbouwwaarde

schrifte$k voor 1 dccember as. door te geven aan de heer,,\. Rodinþ Hoevenv¿e99r7722
PM Dalfsen. Hij zorgt ervoor dat de aangepaste wa¿rde op tijd wordt doorgegeven aan de

verzekeringsmaatschappij, zodat in geval van calamiteit, aanspraak kan worden gemaakt op de

verhoogde waarde. Ook een keukenrenovatie betekent een waarde vermeerdering van ulv
bungalow. U doet er dus verstandig aan ook deze renovatie te melden.

4. Voor u 9e1e2en............
In het Ommer Nieuws vtn 24 augustus 2004, onder het kopje: "Recreatiewoningen mogen maximaal 91

dagen per halûaar bewoond zijn": Om een einde te maken aan de permanente bewoning van een

¡screâtisn/sning heeft de gemeente Ommen voor het eerst het criterium gebruikt dat een dergelijke woning
rnaximaal 91 dagen bewoond magzün. Het criterium komt voort uit de definitie van het begrip "woonadres" in
de Wet op de gemeentelijke basis-administraties (GBA) en de in deze wet vermelde voorschriften ten aanzien

van hetverplicht inschrijven in het GBA
In *De Toren' varn24 augustus jL wordt hieraan nog toegevoegd: "De gemeente is tot nu toe in deze landeli¡k

spelende problematiekterughoudend opgetreden. Permanente bewoningvan recreatiewoningen wordt niet
getolereed maar is vaak moeilijk te bewijzen en ook de problematiek rondom herhuiwesting speelt een rol. De

gemeente moest n.a.v. een uitspraak van de bestuursrechter haar beslissing om niet op te treden tegen de

vermeende permanente bewoning van een recreatiewoning aan de Hammenveg, herzien. Tegen het besluit was

een bezwaarschrift ingediend dat door de gemeente ongegrond was verkla¿rd- De ¡echtbank concludeerde dat

dit onterecht Íiìas en gaf de gemeente opdracht om het bezwaarschrift opnieuw in behandeling te nemen. De

gemeente is nu tot de conclusie gekomen dat er qprake is van permanente bewoning en heeft de eigenaar onder

oplegging van een dwangsom opdracht gegeven hier een einde aan te maken".

In de sZwolse Courant'van I oktober 2004: " Het Europees Parlement (E.P.) buigf zich over

het beleid van de Nederlandse regering v<lor pennanent wonen in recreatiebungalows. Dit gebeurt op verzoek

van de Belangenverenigng Vrij Wonen. Het is de eerste keer dat het E.P. zichbuigf wer het Nederlands

verbod op permanent wonen in recreatiebungalows. Het E.P. is de volkwertegenwoordiging van de EU. Het

Pa¡lement heeft inspraakbij het totstandkomenvan nieuwe wetten. Debelangenverenigng Vrij Wonen heeft in
rnaart een verzoekschrift ingestuurd naar het E.P. in Brussel. De vereniging waagl het E.P. om het

Nederlandse verbod op permanent wonen in valcantiehuizen (die mensen in



eigendom hetùen) op te heffen. Volgens de vereniging is het verbod dat in veel Nederlandse gemeenten gelú
strijdig met Ewopese regelgeving. Voorzitter M. Libicki van de Commissie Verzoekschriften heeft de petitie

van vereniging Vrij Wonen besproken in zijn commissie en ontvankelijkverklaard. IIij meldt " De

commissie heeft besloten om de Nederlandse overheid om informatie te vragen omtrent het probleem dat u in
uw verzoelschrifr aankaart, vooraleer verder te gaan met de behandeling en/art". Woordvoerder F. Franken van
Vrij Wonen is blij dat het permanent wonen in recreatie-bungalows door het E.P. wordt onderzocht. Frar&en

treeú op fturrens meer dan 1000 leden. In Nederland wonen naar schatting 50.000 mensen permanent in
vakantiebungalows. Op de Veluwe alleen at zijndat ervele honderden. Voþns Franken is Nederland naast

Denemarken het enige land in Europa waar eigenaars van ¡ecreatiehuizen niet in die optretrften mogen wonen.

De Belangenvereniging citeert de volgende Europese regelgeving: 1. Het recht opwije vestiging 2. Het recht op

ongestoord genot van eigendom en 3. Integriteit van de eþn woning. De Nederlandse verbden op permanent

wonen zijn in tegenspraak met deze Europese grondrechten, aldus Vrij Wonen. De vereniging verwacht niet op

korte tennijn een uitspraak ui Europa. Tussen het indienen van het verzoekschrift en het in behandeling

nemen zän al zes maanden verstreken. 
*Het feit dat het E.P. onze problematiek als Europees werkterrein erkent

en onderzoekt is al positief' tegeert woordvoerder Franken.

5. Vuilafvoer
De huidige container is niet gemakkelijk te openen of te sluiten. Ook de kleur vindt het bestuur

niet passen op het parþ doch de fa. Ophof heeft geen betere kleur. Er zal nog contact worden

opgenomen met de firma Ophof over een gemal&elijkerte openen en te sluiten container.

6. Onderhoud terrein/bos
De fa. Stokvis zal een deel van de toegangs\¡/eg naar de parkeerplaatsen vari de ffs 42 tlm 60

opnieulv bestraten. Verwacht v/ordt dat hij drt jaar nog zal doen.

7. Onderhoudsgereedschan
Voor onze nieuwe leden kan worden vermeld, dat een kruiwagen en een ladder beschikbaar

ajn. Deze bevinden zich bij de bungalows nr. 14 en 51. Deze kunnen niet langer worden
geleend dan dat u ze werkelijk nodig hebt. Brengt u ze terug, zodra u ze (zelß tijdelijk) niet

meer gebruikt.

8. Nieuwe leden
Na het verschijnen van het voorjaarsbulletin zijn 4 bungalows verkocht. De nieuwe leden z;linn
volgorde van overdracht:
- hr. H.J.D. van Buren (bung. 17 ) per 22 juli - fam. A.B. Brussaard (bung 9) per 28 juli
- fam. J.L.B. Cuijpers (bung 14 ) per 5 augustus - fam. J.H. Bril (bung.47) per 26 augustus

9. Verkoon bungalows
Voorzover bekend zrjn devolgende bungalows in de verkoop: 8,36,71,91 en96.
Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan melden aan de secretaris ?

10. Betaline contributie
Van de penningmeester vernam ik dat enkele leden de contributie nog niet of niet geheel hebben

voldaan. Verzocht \¡/ordt het openstaande bedrag voor L5 november as. te voldoen.

I L. Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering 2005 zalworden gehouden op 7 mei 2005 in Restaurant

'De Hongerige Wolf', Coevorderweg27b te Stegeren. Aanvang 20.00 uur. Dit is traditie getrouw,

de zater dag na Hemelvaartsdag.

De secretaris.

Bijgevoegd. - de notulen van de Algemene Ledenvergadering van22md2004
- een nieuwe ledenlijst
- een plattegrond van de buitenplaats


