
WINTER NIEUWSFLITS DHW  dec. 2017                                                                                        

Na de Zomer Nieuwsflits met het concept verslag van de laatste ALV vergadering (2.0/fv/9 juni2017), 

hierbij de Winter Nieuwsflits met de lopende DHW zaken.  

Tevens wenst het Bestuur u allen alvast een vrolijk Kerstfeest toe en een voorspoedig, gezond en 

groen 2018. 

                                                                                

Voorzitter (besturen) 

Inmiddels is het nieuwe bestuur alweer bijna een jaar aan de gang in de nieuwe samenstelling, en 

heeft weer allerlei lopende en nieuwe zaken opgepakt. “Nieuwe bezems vegen schoon” opperde een 

van de nieuwe bestuursleden, en daar wil ik twee dingen over zeggen. Ten eerste dat de “oude 

bezems” veel hebben gedaan en betekend voor de buitenplaats, en zij verdienen absoluut onze 

erkentelijkheid voor de tijd en moeite die zij, jaren lang, besteed hebben aan het reilen en zeilen van 

de vereniging. Het tweede punt is dat ik zelf niet graag wordt aangezien voor een schoonmaak 

apparaat, maar dat is misschien van minder belang.  

Onderwerpen die onder meer de aandacht hebben (gehad) van het bestuur zijn de statuten, het 

huishoudelijk reglement (actueel), verduurzaming, de forenzenbelasting, en nog vele andere zaken 

van groot of kleiner belang.  

 

Forensenbelasting (dialoog) 

De juridische procedures hierover zijn verloren door de eisers. Dat betekent dat er geen mogelijkheid 

is om de gemeente Ommen via de rechter te dwingen de belasting te verlagen of af te schaffen. 

Schrale troost is dat de dialoog met de gemeente open blijft, en mede hierdoor toch een (kleine) 

verlaging is gerealiseerd. Een positief gevolg van dit alles is dat wij in gesprek zijn geraakt met de 

andere parken binnen gemeente grenzen. Wij zijn met hen aan het  onderzoeken hoe wij kunnen 

samenwerken op het gebied van verduurzaming, andere te schillen appeltjes met de gemeente, 

gezamenlijke inkoop van diensten, etc.  

 

Klussendag  (vervolg) 
Op zaterdagmiddag 23 september hebben 36 enthousiaste leden ons jaarlijks terugkerende 
onderhoud op de Buitenplaats weer uitgevoerd. Vooral het terugdringen van het welig tierende 
laurier, welke eigenlijk niet in ons bos thuishoort, vormde de hoofdmoot. Ook zijn de beide jeu de 
boule banen veranderd in een voetbalveld en is de wegbewijzering vrij- en schoongemaakt. 
Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de nog te bewerken laurierstruiken, die we op 2 meter 
hoogte willen aftoppen. Hier krijgen de betrokken bungalows een mail over. Voor de zomer willen 
we het OERR-project van de speelplaats afronden.    
                                  
Afvalscheiding  (aandacht) 
We hebben afvalbakken op de afvalruimte staan voor het scheiden van het afval. Het afval wordt 
door sommige leden nog niet gescheiden aangeboden. Hele afvalzakken vol met glas, plastic en 
papier gaan zo de restafval container in. Hierdoor moet de container veel vaker worden geleegd, zijn 
dan veel zwaarder, waardoor de afvalkosten hoger uitvallen. Voor de kostenbeheersing moet het 



scheiden van het afval beslist beter worden uitgevoerd en vergeet niet uw gasten en huurders hierop 
te wijzen. 
 
Terreinafscheiding (open bos) 
Het bestuur constateert dat er in toenemende mate heggetjes en andersoortige terreinafscheidingen 
zijn aangelegd. Dit is niet conform het HuisHoudelijk Reglement (art 13). Daarin staat dat de 
begroeiing geen afbreuk mag doen aan het karakter van de buitenplaats. Het bestuur zal met de 
betreffende leden contact opnemen om samen, in goed overleg tot een bevredigende oplossing te 
komen. De bedoeling is om het open bos karakter weer te verkrijgen. 
 
 Verduurzaming park (studenten) 

Op dinsdag 10 okt. 2017 hebben Hans Lucas en Frans op de Hogeschool Avans (Den Bosch) de DHW 

multidisciplinair onderzoek case gepresenteerd “Op weg naar het meest duurzame bestaande 

recreatiepark van Nederland”. Zij hebben er posters kunnen ophangen en gesprekken gevoerd met 

geïnteresseerde (afstudeer)studenten. Men vond de case interessant, maar was toch vooral op eigen 

vakgebied gefocust. Zoals Hans terecht constateerde: “het DHW verduurzamings-ei is gelegd, maar 

de multidisciplinaire ‘onderzoek-omelet’ nog niet gebakken”. Eind oktober bleek dat er geen  

afstudeeratelier komt met onze DHW case; andere populaire verduurzamingsprojecten van bedrijven 

kregen de voorkeur.  Omdat diverse afstudeerstudenten in de komende weken nog  hun keuze 

moeten maken voor een afstudeeronderwerp, zal de begeleidende Avans lector, ook onze 

contactpersoon, dit nogmaals onder de aandacht brengen. Het onderwerp staat al op de Avans 

blackbord. Indien ook deze weg te lang duurt, dan zullen de DHW initiatiefnemers zich bezinnen over 

de vervolgstappen. Er zijn vooralsnog geen kosten gemaakt die ten laste komen van DHW. Misschien 

zijn er DHW leden onder ons die  werkbare suggesties hebben en/of goede afstudeercontacten/-

ingangen elders? Er zijn inmiddels meer verduurzaming initiatieven dan beschikbare afstudeerders! 

 

Snipperdagen (gelukt) 

Na de lauriersnoei op de klussen dag lagen er op verschillende plekken op onze buitenplaats grote 

hoeveelheden snoeiafval. Ook was het snoeiafval van de afgelopen jaren niet allemaal versnipperd. 

Op de oproep om te komen helpen bij het versnipperen (september en oktober) hebben veel leden 

positief gereageerd. Er is weer veel werk verzet, meestal (maar niet altijd) in mooi weer. Het drankje 

na afloop was wel verdiend. 

 

 

 

Houtverkoop  (re-start) 

Vorig jaar heeft het bestuur als proef het hout dat vrijkomt bij de jaarlijks kap in het voorjaar 

verkocht aan de firma Noest (onze bosbouwer). Argumenten voor deze proef waren: 

- Het is voor de vrijwilligers minder werk, de gekapte stammen kunnen blijven liggen en worden door 

Noest weggehaald. 

- Het levert de vereniging meer geld op (dat ten goede komt aan alle leden; het voordeeltje komt 

niet alleen bij de leden terecht die voor een vriendenprijsje het hout afnemen). 

Na evaluatie van de resultaten heeft het bestuur besloten deze proef niet meer door te zetten. Na de 

kap komend voorjaar wordt het hout weer ter verkoop aan de leden aangeboden. Wel zijn de 

voorwaarden iets gewijzigd (om toch tegemoet te komen aan de argumenten om de proef te 



starten): 

- De prijs per m3 hout gaat omhoog van € 10,- naar € 15,-. 

- De afnemers van hout dragen bij in het werk dat de kap oplevert (op de dagen dat er gezaagd of 

gesnipperd wordt). 

 

Ballotage (update) 

Zoals bekend staan er op dit moment veel huisjes te koop. Wellicht minder bekend is dat er jaarlijks 

toch ook een flink aantal huisjes verkocht wordt. Zo heeft de ballotagecommissie in de maanden 

oktober en november maar liefst vijf ballotagegesprekken gevoerd. Een ballotagegesprek is vooral 

gericht op het unieke karakter van onze buitenplaats en onze coöperatieve vereniging en hoe de 

aspirant kopers van een huisje daarin kunnen bijdragen. De gesprekken verlopen over het algemeen 

in een prettige sfeer. De ballotagecommissie bestaat uit Piéta Jacobs en Ron Sinkeldam, met als 

goede reserve Marnix van Werven. 

 

Evaluatie WiFi net, buurt-whatsapp  (vervolg) 

Na de ALV discussie om voorlopig geen kosten meer te maken, maar wel  de hoge laurieren te 

snoeien, heeft het Bestuur alsnog een mail aan de leden uitgedaan om hun ervaringen met ons te 

delen. Van de 100 leden hebben er 15 gereageerd, waarvan de meerderheid ontevreden is over het 

gebruik. Naar aanleiding hiervan wil het bestuur  nog eens naar het dossier kijken en onderzoeken of 

er nog alternatieven zijn. Op de midden-langere termijn zal met de snelle internetontwikkelingen het 

hopelijk een non-probleem zijn (aanleg glasvezel gem. Ommen, 5G,….).  

Uiteraard zijn haalbare en betaalbare suggesties van de leden welkom.  

Het bestuur is unaniem van mening dat een zgn. buurt-whatsapp niet wenselijk is voor de 

Buitenplaats DHW.     

 
 


