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Nieuwsbrief ’t Rommelgebergte – Januari 2020 

 

Geachte leden, 

Met alle goede wensen voor 2020 sturen we u deze nieuwsbrief.  Mocht u naar 

aanleidinghiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekenden. 

 

Vacature bestuur 

Het bestuur van vereniging bestaat volgens de statuten uit ten minste drie leden (meer mag 

ook). Op dit moment zijn slechts twee bestuursleden gekozen. Daarom vragen we u zich 

kandidaat te stellen als bestuurslid. We ontvangen, graag ruim voor de volgende 

jaarvergadering, uw aanmelding als u het bestuur wilt komen versterken! 

 

Jaarvergadering 

Op 21 maart om 14.00start de volgende jaarvergadering. De locatie wordt nog bekend 

gemaakt. Een agenda volgt later. 

 

Onderzoek niet bedrijfsmatig geëxploiteerde recreatieparken 

(met dank aan Ellie Griep voor het verslag) 

Drie jaar geleden, heeft het toenmalige bestuur namens onze vereniging aan de gemeente 

gevraagd om een onafhankelijk onderzoek naar de toekomstbestendigheid van niet 

bedrijfsmatig geëxploiteerde parken. De gemeenteraad heeft destijds dit verzoek omarmd.  

Na een gesprek met de nieuwe wethouder mevrouw klein Gunnewiek, heeft er op haar 

verzoek op 29 augustus 2019 een rondleiding in het gehele gebied’t Rommelgebergte plaats 

gevonden. Tijdens deze rondleiding waren naast de wethouder nog een tweetal 

beleidsadviseurs aanwezig, namens onze vereniging Ellie Griep en Mandy Wijngaarden en 

o.a. de voorzitter van de visiecommissie Diana Nijland.  
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Rondleiding wethouder klein Gunnewiek 29 augustus 2019 

Naar aanleiding van dit onderzoek zijn afgevaardigden van de verschillende niet 

bedrijfsmatig geëxploiteerde parken uitgenodigd om met de beleidsadviseur van de 

gemeente, dhr. Overkamp in gesprek te gaan. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en 

inmiddels is er ook een 2e gesprek geweest met het bureau dat de opdracht heeft gekregen 

het onderzoek uit te voeren.De gemeente wil het gebied het ’t Rommelgebergte als ” pilot 

“nemen en dit later uitrollen over de andere recreatieparken. 

Het onderzoeksbureau heeft als opdracht te definiëren wat onder toekomstbestendigheid 

moet worden verstaan. Dit zal vervolgens met de afgevaardigden van de parken worden 

besproken.De onderzoeksopdracht is “breed”. Er zal ook worden gekeken of permanent 

wonen een deeloplossing kan zijn. De gemeente gaat voor een kwalitatief goed onderzoek. 

Ze wil liever wat langer de tijd nemen voor een gedegen onderzoek, dan later tot de 

conclusie komen dat niet alles is onderzocht. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Friso Visser(voorzitter) en Mandy Wijngaarden.(Secretaris) 


