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1. Cameratoezicht
Zoals u is meegedeeld in het voorjaarsbulletin van maart 2009 heeft het bestuur besloten
ons park door middel van een camera te laten bewaken. In de herßtvakantie van 2009 is dit al
nuttig gebleken. Een bungalow was door de Camping verhuurd a¿n Roemenen. Na hun
verfrekisgebleken, dataj enkelezakenhebbenmeegenomenenvernield. Op 12november
2009 is aangifte gedaan. Zij waren met twee auto's één kenteken is opgenomen en één
kenteken was niet door de camera te lezen (vermoedelijk met een blanke lak of i.d.
onleesbaar gemaakt). De verbalisant heeft aangeraden de beelden geruime tijd te bewaren
(zeker 2 wekeQ om in een dergelijk geval de beelden a¿n de politie ter beschilçking te stellen.
Hoelang de beelden bewaard mogen bldven wordt nog uitgezocht.De verbalisant verklaarde
dat camera bewaking is toegestaan \Ãraûneer a¿n drie voorwaarden is voldaan: le. de camera
moet op eigen grond geplaatst zijn @e Hongerige Wolf is eigendom van vereniging);2'er
moet een bord geplaatst worden met "camerabewaking"; 3" de camera moet niet uitkijken op
de openbare weg. Het bestuur heeft daarom besloten de camera te laten staan.

2. Wiizieins bestemminssplan
In oktober 2009 heeft mevrouwM. Dijst van de afdeling Milieu- enBouwzaken meegedeeld
dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd en in alle bungalowparken gecontroleerd gaat

worden wie er permanent woont of langer dan 4 maanden een bungalow huurt. In de
bestuursvergadering van 7 november 2009 heeft het bestuur besloten geen medewerking te
verlenen a¿n het'lerraden-'van bewoners.
Op 14 januari2}l} heeft mewouw Dijst meegedeeld, datz4 het nieuwe bestemmingsplan
binnen 2 maanden verwacht. Voorts dat bij permanente bewoning of verhuur/gebruik van een
recreatiewoning langer dan 4 maanden een boete kan worden opgelegd van € 2.500,-- tot max.
€ 45.000,-- . Zij heeft op ons park geconstateerd dat 11 bungalows langer'dan hiervoor
gemeld in gebruik njn. Ik heb haa¡ toegezegd dit in het voorjaarsbulletin te melden.
Meer hierover kan worden gelezen op www.ommen.nl (inwoners-projeoten-buitengebied-
bestemmingsplan).

3. lVaarderine Onroerend Goed
De jaarlijkse opgave van de waardering onroerend goed heeft u inmiddels \ileer in uw
brievenbus aangetroffen. De waardering van de bungalows komt op, een enkel geval, na

overeen met die per l januari 2008. Eerst in de loop van 2009 is er een daling van de

huizenprijzen geconstateerd. Het bestuur zal formeel tegen de aanslagen bezwaar aantekenen:
de redenen zullen t.z.t. aande gemeente worden meegedeeld.

4. Afvalcontainer.
U hebt inmiddels wel bemerkt dat de afralcontainer (weer) een nieuwe plaats heeft gelcregen.

Ook is een nieuwe container bij geplaatst waarin u lege flessen kunt deponeren. Voor het oud
papier wordt nog een oplossing bedacht. Bij de container is een lantaarnpaal geplaatst. Onze
camera houdt de container ook in de gaten !

5. Verkoop bunealows.
Voor zover bekend zijn de voþnde bungalows te koop: 23,33,40 en 90
W'anneer u voornemens bent uw bungalow te verkopen wilt u dit dan aan de secretaris
melden ? U weet toch wanneer u uw bungalow te koop aanbiedt deze op de website kan
worden opgenomen.



6. NÍeuwe leden
sinds het najaarsbulletin zijn2 bungalows in andere handen overgegaan:
- de heer H.J, Elsinga heeft bungalow 34 overgenomen van zijn moeder, mewouw L. Elsinga-

Noordzij
- mewou\ry M.G. Tielens heeft bungalow 3 overgenomen van de heer A. Bronkhorst

7. \Voninsschouw
Het rapport van de in dit voorjaar te houden woningschouw ontvangt u tegelijk met de
uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering.

8. Tafeltennistafel
Het bestuur heeft een tafeltennistafel aangeschaft. Hij staat op de plaats wa¿r voorheen de
container stond. voor de tennisbatjes en de balletjes moet u zelf zorgen.

9. Ledenwerkdas 2009
Wanneer u op de website van de vereniging kijkt (þuitenplaats@dehongerigewolf nl)
kunt u een verslagie a¿ntreffen van de ledenwerkdag.

10. onderzoek naar de moeeliikheid van een digitaal nachtreeister
Bij brief van l0 november 2009 heeft de heer A. Huininga van de aftteling Personele en
Juridische Ondersteuning van de gemeente Ommen ons op de hoogte gebracht dat een
onderzoek is gestart naar de mogelijkheden, om in samenwerking met politie en brandweeE te
komen tot het digitaliseren van het nachtregister. Het nachtregister heeft ten doel om tijdens
of na een ramp of calamiteit:
- een overzicht te hebben van het aantal recreanten op het terrein
- duidelijkheid te geven over de mogelijke identiteit van slachtoffers
- de opsporing en aanhouding van door de politie en justitie gezochte personen te

vergemakkelijken.
Wij hebben hem er op gevrezen dat ons park geentoezichthouderþarkwachter of i.d. heeft
aan wie het verblijf op het park kan worden gemeld.

11. Dremnels
Omdat er nog steeds, ondanks de aangelegde drempels, te hard wordt gereden heeft het
bestuur besloten 3 extra verkeersdrempels aan te leggen. De eerste ligt er al bij nr. 14.
Over de plaats van de tweede en derde wordt nog nagedacht.

12. Blad. sras en snoeÍhout
Het bestuur verzoekt u blad en gemaaid gras niet op dezelftle plaats als het snoeihsut te
deponeren. Bij de plaatsen waar het snoeihout kan worden gedeponeerd, te weten bij
bungalow 12, tegenoverbung.49 (blj deparkeerplaats, inhetbos) entegenoverbung. 77,is
ook aangegeven waar u het blad en grasmaaisel kunt laten. De bosbouwer maakt hiertegen
bezwaar en het brengt extra kosten met zich mee.

13. Alsemene Ledenveruaderins
De Algemene Ledenvergadering 2010 zal gehouden worden op zaterdag 15 mei 2010 in
Restaurant "De Hongerige Wolf', Coevorderweg2TB,TT3T PE Stegeren. Aanvang 20.00 uur
Dit is traditiegetrouw de zaterdagna Hemelvaartsdag.

Tenslotte \¡ril ik u allen een goed seizoen op de buitenplaats toewensen en hoop u te
ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering.

Namens het bestuur,
de secretaris.

Bijlage: - ledenlijst


