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l. Van de Beroensra¡d
Na een sinds jaar en dag wat sluimerend besta¿n heeft de beroepsraad (H. de Kiewit, mr. A. Krikke
en rm. J. Schreuder) in 2003 enkele beroepsschriften van leden-gebruikers mogen ontvangen en in
behandeling genomen. De beroepsschriften ì¡/aren alle gerictrt tegen een voor de indieners
onwelgevallig bestuursbesluit met betrekking tot verbouw- c.q. aanbouw van de recreatiewoning.
Alle beroepen zijn door de beroepsraad ongegrond verkla¿rd onder gelijktijdige belaachtiging van
het betreffende bestuursbesluit.
Klagers hadden naar de opvatting van de beroepsraad niet of onvoldoende rekening gehouden met
de geldende coöperatieve spelregels, zoals die zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk
reglement.
Een nogal veel voorkomend misverstand is, dat enkel het verkrijgerr van een bouwvergunning,
verstrekt door de gemeente Omme4 voor een gebruiker voldoende zou zljn om tot verbouw c.q.

;aanbouw te mogen overgaan.
Deze vergunning is meestal wel noodzakeldk. maar in ieder geval niet voldoende om tot verbouw
c.q. aanbouw te mogen overga¡Ln

Gezien het feit dat de laatste jaren in toenemende mate (ver)bouw c.q. aanbouw, varierend van totale
sloop-en nieuwbouw tot eenvoudige aanpassingerq onder verantwoordelijkheid van de coöperatieve
vereniging plaatsvindt, acht de beroepsraad het nuttig de leden-gebruikers te wijzen op een aantal
juridische aspecten wa¿r dezen bij het maken van (bouw)plannen mee hebben rekening te houden. Goede
nota daarvan nemen kan wellicht individuele frustraties wegnemen en schadeplichtigheid ten opzichte
van de coöperatieve vereniging voorkomen

* Een lid van de vereniging heeft uitsluitend recht op het gebruik van de recreatiewoning waarvan de
vereniging ten behoeve van het lid eigenaar is.

* De vereniging heeft daartoe beleid ontwikkeld, onder meer resulterend in een bosplan en een

beeldkwaliteitsplan. Bosplan en beeldkwaliteitsplan zijn door de algemene ledenvergadering. het
hoogste orgÍtan van de vereniging, vastgesteld.

* De uitvoering en naleving van het beleid is door de algemene ledenvergadering conform de statuten
(de grondwet van de vereniging) gedelegeerd aan het bestuur" dat da¿rdoor gelegitimeerd is besluiten te
nemen. Tegen een hem onwelgevallig schriftelijk besluit van het bestuur kan een lid-gebruiker in beroep
gaan bij de beroepsraad.

* Een gebruiker is niet bevoegd zelfstand¡g veranderingen arrn en buiten de woning aante brengen.
Daarvoor is een drietrapsraket (koppelingsbesluit) noodzakelijlq te weten: (l) een schrifrelük
goedlreuringsbesluit van het bestuur + (2) een sewasrmerh goedkeuringsbesluit van het college van
burgemeester enwethouders vqn de gemeente Ommen, waørin het college de gewaagde
bouwvergunning verleent, overeenkomstig dß bij dit besluil behorende en als zodønig gewaarmerhe
bescheiden en tekeningen + (3) de schriÍtelüke toestemming van de omwonende gebruikers.

* Ontbreekf één van de hiervoor vermelde drie noodzakelijke voorwaarden dan is de verbouw c.q.

aanbouw rechtens vooralsnog niet geoorlooftl. Zet een lid-gebruiker desondanks de verbouw c.q.
aanbouw door dan komt hij in juridische zin in forse problemen. De gevolgen zrjn rechtens in hun volle
omvang voor rekening en risico van het overtredende lid

Wanneer aan bovengenoemde drie noodzakelijke voorwaarden is voldaan dient men zich aan de
goedgekeurde bouwtekening te houden.
Komt men er tijdens de verbouwing achter dat er iets anders/ beter had gekund, dan dient men
opnieuw de drie noodzakelijke voorwaarden te doorlopen alvorens men de gewijzigde tekening laat
realiseren.
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2. Betaline contfibutie
De nota voor de jaarlijkse contributie heeft u ontvangen. Wilt u voor een spoedige betaling zorg

dragen ?

3. Onderhoud bos/terrein
De fa. Noest heeft het bos bekeken. Hij heeft geadviseerd een veertig tal bomen te rooien.

Wanneer u dit bulletin ontvangt zlijn ze al gerooid.

Ook heeft de Fa. Stokvis de berg met takken (bij bungalow 12, schuin tegenover bungalow 49 en

tegenover bungalow 77) versnipperd. Met nadruk wordt er op gewezen dat tussen de takken geen

(boom)stronken mogen worden gedeponeerd.

De fa. Stokvis heeft de parkeerplaats van de ws. 42 Vm 60 en bij nr. 17 opnieuw bestraat.

4. Onderhoudseereedsch¡p
Voor onze nieuwe leden kan worden vermeld, dat een kruiwagen en een ladder beschikbaar zijn.

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 zeterug, zodra u ze (tijdelijk) niet meer gebruikt.

5. Zondagsrust.
Zoweleen aantal omwonenden als bewoners van de buitenplaats hechten veel waarde aan de

zondagsrust. Graag doen wij een beroep op u allen om hier rekening mee te houden als u klusjes

buitenshuis te doen hebt.

6. Waar u rekenins mee moet houden bii verFoon van uw bunsalow
Wanneer u uw bungalow wilt verkopen maak dan de makelaar en/of de koper erop attent, dat geen

hogere hypotheek mag worden genomen dan65Yo van de WOZ- waarde van uw bungalow.

De notaris is hiermee op de hoogfe, maar het is vervelend als men er telazt achter komt.

Voorts dient aan de adspirant koper te worden meegecieelci, dat de bungalow voor recreatieve

doeleinden in hoofclzaak voor zelfbewoning' echter niet voor permanente bewoning - mag worden

gebruikt.

E. Nieuwe leden
Na het verschijnen van het najaarsbulletin is I bungalow verkocht, te weten op 17 november 2003 is het

gebruiksrecht van bungalow 89 overgedragen aan de fam. J. de Ridder.

9. Verkooo bungslows
Voorzover bekend zijn de volgende bungalows in de verkoop: 8, 9,14 enTl-
Wanneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan melden aan de secretaris ?

10. Woningschouw
Bijgaand ontvangf u het rapport van de laatste woningschouw. Probeert u eventuele aanwijzingen zo

spoedig mogelijk op te volgen. Het komt uw bungalow en ons park ten goede.

I l. Algemene Ledenvertaderine
De Algemene Ledenvergadering 2004 zalworden gehouden op 22 mei 2004 in Restaurant

'1)e Bootsman". Coevorderweg 19 te Hoogengraven (OmmeÐ Dit is traditie getrouw, de zatetdagna

Hemelvaartsdag. Aanvang 20.00 uur.

Tenslotte wil ik u allen een goed seizoen op de buitenplaats toewensen en hoop u te ontmoeten op

de Algemene Ledenvergadering.

De secretaris


