
 

 

 

 
                                                                

 

Nieuwe Niedorp, 10 juli 2018. 
 
Belangrijk bericht  voor de Eigenaren die hun bungalow benutten  voor de verhuur  aan 
personen zonder recreanten status. 
 
 Geachte eigenaar  
 
In de 19 mei jl.  gehouden Algemene Ledenvergadering is bij agendapunt 5 de 
problematiek rondom permanente bewoning aan de orde gesteld. 
In de bijlage behorende bij dit onderwerp wordt aangegeven dat de laatste jaren het 
aantal bungalows die permanent bewoond wordt,  is toegenomen.  Dit levert steeds meer 
problemen op, mede omdat de leefpatronen tussen  de echte recreanten en permanente 
bewoners niet eensluidend zijn. 
Het bestuur vindt dit een ongewenste situatie omdat dit de rust op-  en de netheid binnen  

het park, alsmede het comfort voor de recreatieve bewoners niet ten goede komt. Het 

bestuur is voorstander dat  het park zijn min of meer besloten karakter  behoudt. Uit de 

praktijk blijkt,  dat dit alleen bereikt kan worden door de beschikbaarstelling van de 

woningen aan (al dan niet: steeds wisselende) buitenstaanders niet langer meer toe te 

staan en op korte termijn een einde te maken aan het beschikbaar stellen van bungalows 

voor  permanente bewoning. In feite houdt dit in, dat de mogelijkheid van  permanente 

bewoning van de bungalows in het park binnen een termijn van 9 maanden , te weten per 

1 mei 2019, dient te zijn afgebouwd. 

Ter aanvulling wordt vermeld, dat het bestuur deze actie onderneemt op basis van het in 

werking stellen van artikel 9 van de acte van splitsing waarin het permanent wonen 

verboden is. 

Ook het bestemmingsplan  van de gemeente verbiedt het permanent wonen in een 

recreatiewoning. 

Het bestuur is er van overtuigd, dat ze over voldoende argumenten beschikt om  de voren 

vermelde eis te stellen voor  de ontruiming van de betreffende bungalows , zodat deze 

bungalows weer uitsluitend beschikbaar komen voor recreanten. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur,  

C.J. Aarts, administrateur VVE de Rijd.  
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