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Verslag van de algemene ledenvergadering van 17 november 2018. 

Notulist: Hans van Meteren 

Aanwezig: 68 leden verder 17 machtiging. 

 

Opening. 

De voorzitter opent om 14.06 de vergadering. 

 

Mededelingen: 

Nieuwe eigenaren: bungalow 13 mevr. Burmeister 

                                   bungalow 43 mevr. Kiewiet 

                                   bungalow 65 dhr. en mevr. Dekker 

                                   bungalow 78 dhr. en mevr. Beune 

                                   bungalow 94 dhr. Hilgen 

- De volgende vergadering wordt gehouden op zaterdag 1 juni 2019 

- De geschillencommissie geleid door dhr. v.d. Peppel en dhr. Sulman heeft verschillende 

problemen naar tevredenheid opgelost. 

- De heren Buis, Ringeling en Winkel worden bedankt voor hun werk voor de commissie 

verlichting, nu met name voor het vervangen van de armaturen van de lantaarnpalen. De 

heren Buis en Ringeling krijgen beiden een kistje wijn. 

- Met betrekking tot de CAI moet ook het een en ander uitgezocht en geregeld worden. Er 

moet een nieuwe commissie in het leven geroepen worden. De heren Buis en Brouwer willen 

wel zitting nemen in deze commissie.  

- Tijdens besprekingen tussen de verschillende verenigingen kwam naar voren dat er na de 

bouw van de eerste serie van dertig een nieuwe serie van dertig bungalows gebouwd zullen 

worden. Doordat de plannen nogal eens veranderen is nog weinig met zekerheid te zeggen 

over de verdere ontwikkelingen van het park. Over 3 maanden heeft het bestuur een neiuwe 

afspraak met de stakeholders en is er dan mogelijk  meer bekend . 

- De andere verenigingen zoeken ook naar mogelijkheden om een (half)ondergrondse 

vuilcontainer te maken. 

- Het betonnen fietspad achter ons park is bijna klaar. 

Opiniestuk van dhr. Ringeling: 

Een aantal leden vindt dat het bestuur  moet uitbreiden van 3 naar 5 leden. Ze voeren 

daarvoor verschillende argumenten aan: De verandering van de verlichting werd 

opgehouden door trage besluitvorming van sommige bestuursleden. Met 5 bestuursleden is 

er minder kans dat 1 persoon zijn visie kan doordrijven. Immers dan moeten drie personen 

het met de visie van een persoon eens zijn.  Commissieleden worden niet serieus genomen 

bij de verschillende instanties als blijkt dat zij geen bestuurslid zijn. 

Het bestuur vindt zich capabel genoeg voor het vervullen van taken die van hen gevraagd 

worden en herken zich totaal niet in het beeld dat de heer Ringeling schetst. De 
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besluitvorming gaat namelijk goed en op tijd en de commissies geven een ondersteuning aan 

het bestuur. 

Bij de stemming bleek dat er 14 leden voor uitbreiding waren en de rest van de aanwezigen 

was tegen. Het bestuur blijft dus driekoppig. 

Aftredend en herkiesbaar voorzitter Rob Schuitema. 

Bij de stemming stemden 63 leden voor herverkiezing en 5 leden onthielden zich van 

stemming. De voorzitter is dus herkozen.     

 
Vaststelling van het verslag  van de ALV van 2 juni 2018. 
  

Het verslag werd unaniem goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 
Begroting 2019 

 
De begroting werd unaniem goedgekeurd. 
 

Groencommissie: 
  

De commissie heeft een goed contact met de firma Snoek. Het werk wordt naar 
tevredenheid gedaan. Eventuele klachten worden keurig opgelost. De droogte heeft wat 
schade veroorzaakt aan de bomen, maar de verwachting is dat de bomen zich over het 
algemeen zelf zullen herstellen. De bomen die veel schade hebben opgelopen worden in de 
gaten gehouden. Ook het gras herstelt zich wel. Mocht dat op een bepaalde plek niet zo zijn 
dan kan de eigenaar van het grasveld wat bij zaaien. 
Er wordt 28 keer per seizoen gemaaid. Dit jaar 26 keer, door de droogte viel er soms niks te 
maaien. Daar staat tegenover, dat er andere jaren vaker dan 28 keer is gemaaid. 
De mollenbestrijding is in handen van de firma Snoek. De groencommissie wil vooraf even 
ingeseind worden. Rob doet deze commissie in zijn eentje, dhr. Stork meldde zich aan om 
hem te helpen.   

 
Commissie huisvuil: 
 

De heren Buis, Ringeling en Winkel hebben zitting in deze commissie en er is samen met het 
Bestuur hard gewekrt aan een goed contract. De firma Suez gaat de klus klaren. We hebben 
al een contract bij deze firma. Dat is voor de contracthouder van het huidige contract ook 
handiger, omdat het lastige consequenties zou kunnen heben. Na nogal wat strubbelingen zit 
er nu schot in. Begin januari volgend jaar moet het klaar zijn. Per bungalow worden er 2 
pasjes verstrekt. Het verlies van een pasje moet gemeld worden aan de groep ‘beheerders’. 
Alle soorten vuilnis dat door de opening kan, mag erin. Er mag niets naast gezet worden. 

 
Parkeercommissie: 
 

Mevr. Winkel en mevr. Prummel, de heren Verhagen, Jansen en Schuitema hebben zitting in 
deze commissie. Enkele punten die uit de vergadering naar voren kwamen: 
  - problemen bij het maken van parkeerplaatsen op de veldjes. 
  - problemen bij lastig in te delen percelen. 
  - kosten bij het herstellen van het mandelig gebied. 
  - handhaving verkeerd geparkeerde auto’s 
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De commissie stuurt een overzicht met enquete aan de leden op, met de vraag deze voor 
hun bungalow aan te vullen. Op basis van deze informatie zal de commissie een voorstel 
doen gebaseerd op het uitgangspunt ‘parkeervrij mandelig gebied’. 

 
Rondvraag: 
 
 Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. 
 
Sluiting. 
 
  
 
 
 
 
 

 
                                                        

                          

                                     

 



bijlage I bij agenda ALV l7-ll-2018
BEGROTING 2019 VVE ZUIDHOF

B]]DRAGEN ZIJN INCL. BTW besrotinp verwacht besrotins
2019 201 8 201 8

Resultatenrekening: Vereniging.
Baten: Contributies € 7.704.00 c 7.169.00 e 1 .169.00

Totaal Baten € 7.704,00 € 7.169.00 € 7.169.00

L:rsten:

Abonnementen/lidmaatschappen € s0.00 € 50.00 € 50.00
B estuurdersaansprakeli j kheidsverzekerins € 385,00 c 369.00 € 3 84,00

Vergoedingen bestuur € 2.400,00 e 2.400.00 € 2.400.00
Reiskosten bestuur en commissies € 1.200.00 € 1.200.00 € 1.000,00
Bestuursdiner € 4s0.00 € 450.00 € 400,00
Onkosten bestuur € 285.00 € 250,00 € 285.00
Onkosten groen-/geschillencie. € 120.00 € 100.00 € 150,00
Dlukwerk/printkosten € 100,00 € 100.00 € 100.00
Porlokosten € 150.00 € 150.00 € 150.00
Kantoorbenodisdheden € 200.00 € 150,00 € 200.00
Rente/kosten bank (per saldo) € 214.00 € 150.00 €
Kosten Iedenvergaderingen € 1.200.00 € 900.00 € 1.200.00
Representatiekosten € 200.00 € 200.00 € 100,00
Orzerige kosten waaronder onderhoud website € 750.00 € 700.00 € 750,00

Totaal lasten € 7.704.00 e 7.169,00 € 1.169.00

Saldo Vereniging € € €
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bi.ilage 1 bij agenda ALV l7-11-2018

BEGROTING 2019 WE ,UIDHOF
begroting verwacht begrotins

BEDRAGEN ZIJN EXCL, 2I% B-[W 2019 2018 201 8

Beheer.
A) Mandelig gebied:
Baten : beheervergoeding mandelig € 7.276.00 € 7.084,00 € 7.084.00
Lasten:
Uitvoeringskosten algemeen € 2.912.00 € 2.835.00 € 2.83s.00
Grasmaaien mandelis € 1.610.00 € 1.569,00 € 1.568,00
Graskanten steken bij de wegen € 999,00 € 962.00 € 962.00
Bi imaai en rondom obstakels € 467.00 € 455.00 € 45s.00
Chemisch reinigen van de wegen € 508,00 e 495,00 € 495.00
Bladblazen € 790.00 € 169.00 € 169,00
Iotaal lasten beheer mandelig e 7.276.00 € 7.084.00 € 7.084.00
Saldo beheer ruandelig gebied € € €

B) Gemeenschappelijke voorzieningen.
Baten : beheeruergoeding gemeensch. € 24.503.00 € 26.579.00 € 26.519.00
Lasten:
Mollenbestriiding € 350,00 € 300.00 € 250,00
CVVE Hunzeb. (inz. verlichting/beheer toeganssweg) € 1.000.00 € 1.000.00 € 4.000,00
Kosten afvoer slas- e € € 18,000.00 € 1s.000,00

rgrondse huisvuilcontainer € 13.910.00 € €
Vaste jaarliikse kosten ondergronds-huisvuilóontaiG € 1.605.00 € €
Kosten van overis beheer € 500.00 € 4.s00,00 € 300.00
Diversen en onvoorzien € 539.00 € 300,00 € 429,00

l. iurirlische kosten € 1.800,00 € 1.736,00 € 1.800.00cAI abonnement via cvvE Hunze1ffi € 4.800.00 € 4.500.00 € 4.800.00
Totaal lasten gemeenschappetiike voot rieni"sen € 24.503.00 € 30.336.00 € 26.s79.00

)orzten Ingen € € 3.7 57,00- €

C) Collectief Iedigen huisvuil
€ 5.350.00 € €

Lasten: op basis van werkelrjke lediglngen € s.3s0.00 € €
Saldo collectieí ledigen huisvuil € € €

Baten : beheerverg.(bij )maaien/Utadbtffi € 15.958.00 € 15.958.00 € 15.660.00
Lasten : (bii )maaien/bladblazen/sni j dffi € 15.958.00 € 15.958.00 € 15.660,00

€ €

E) Verontreinigingsheffi ng (ColleiÍief)
Baten : verontre inigingsheffi ng € 8.560.00 € 8.560.00 € 8.560.00

)19 € 8.560.00 € €
Lasten : Verontreinieinesheffi ns 201 8 € € 8.560.00 € 8.s60.00
rut uu vs ru n t re tn r grn gs n eJJ I n g € € €

rcnrgtng en oeneer € € 3,757,00- €
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Coóperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA

Bijlage 2 bij agenda ALV l7-11-2018

Bestuurs- en beheerbiidraqen 2019 Vve Zuidhof

Algemeen
Het bestuur heeft de begroting 2018 als uitgangspunt genomen voor het vaststellen van de
bestuurs- en beheerbij dragen rroor het j a ar 2019 .

Gemeenschappel ij ke vclorzien i n gen
In de ALV van 2 juni 2018 is besloten over te gaan tot de aanschaf en plaatsing van een
ondergrondse huisvuilcontainer voorzien van pasjessysteem. De verwachting is dat de
huisvuilcontainer eind 2018 operationeel is. De aanschaf- en jaarlijkse vaste kosten zullen verdeeld
worden over de 107 bungalows. De eenmalige aanschafkosten incl. pasjes etc. bedragen € 130 (excl.
btw) per bungalow. De jaarlijkse vaste kosten worden geschat op € 15 (excl. btw) per bungalow.
Voor de ledigingen zaI jaarlijk:s zal een voorschotbedrag van € 50 (excl. btw) gefactureerd worden,
verrekening van het werkelijke bedrag gebaseerd op het aarÍal stortingen per bungal ow zal
plaatsvinden op de jaarnola in hetjaar daarop volgend.

Kosten van overig beheer
In de ALV van2 jum 2018 is besloten de straatverlichting te vervangen. Hiervoor was geen bedrag
in de begroting 2018 opgenomen; hierdoor zullen deze kosten tn2018 hoger uitvallen.

Vero ntrei n i g i n gs heffi n g
Op de jaarnota2}l9 zal per individuele eigenaar verrekening van de verontreinigingsheffing20lT
plaatsvinden.Deze is vastgesteld op basis van de meterstanden welke inmiddels door de meeste
leden zijn aangeleverd. Voor het jaar 2019 zal een voorschot van € 80 per bungalow worden
opgenomen,

( Bij)maaien/blad blazen/sn ijden gazon
De begrote kosten voor het groenonderhoud 2019 zijn gebaseerd op de offerte van Snoek
groenvoorziening.

1
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Coóperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA

Uitkering deel eigen vermogen
In de ALV van 14 mei 201 1 is besloten om de gÍens van het totale eigen vennogen vast te stellen op
€ 200 per eigenaar en een eventuele uitkering c.q. bijbetaling te baseren op het totale eigen verÍnogen
inclusief het verwachte resultaat van het afgelopen jaar. De verwachting is dat het jaar 2018 met een
negatief saldo zal worden afgesloten. Dit negatieve saldo zalin2019 worden verrekend.

De bijdrage aan de Vve gaat er in 2019 als volgt uitzien:

Contributie Yve2079 € 72,00 (geen btw verschuldigd)
Bijdrage mandelig gebied 2019 € 68,00 (excl.2lyobtw)
Bijdrage gemeenschappelijke voorzieningen2}Ig €229,00 (excl.2lyobtw)
Bijdrage coll. (bij)maaien/bladblazen/snijden gazonl 2019 * € 158,00 (excl.21%btw)
Voorschot huisvuilledigingen 2019 * € 50.00 (excl.2l%obtw)
Bijdrage MSV verzekering (anleen bungalows met een asbest dak)€ 60,00 (geen btw verschuldigd)
Voorschot verontreinigingshe:ffrng2019 € 80,00 (geen btw verschuldiÉd)
Aanvulling deel eigen vermogen (schatting) € 35,00 (excl. btw)

* per deelnemende bungalow

wwwwezuidhof.nl K.v.K nr. 04Q44056 lban NL66 RABO 0348 0556 2s



 

 
 

A.M.F. Stork-Tak  secretaris Coöp. VvE Zuidhof U.A.  K. v. K. Meppel 
Utrechtseweg 37, 1381 GS  Weesp  Rabobank nr. 34.80.55.625 
telefoon: 0294-416067/06-21570237  e-mail: storkzuidhof@xs4all.nl 

 

                                        
 
 
               

                                            Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA    

 

 
Bijlage 3 

Machtigingsformulier 
 

 

    
Familie/mevrouw/heer___________________________________________________________ 
 
Eigenaar van bungalow(s)________________________________________________________ 
 
Geeft volmacht, door ondertekening van dit formulier 
 
aan:_________________________________________________________________________ 
 
om hen/haar/hem (doorhalen wat niet van toepassing is) te vertegenwoordigen tijdens de 
ALGEMENE LEDENVERGADERING van 17 november 2018. 
 
De gemachtigde kan tijdens één of meerdere stemmingen gebruikmaken van deze volmacht. 
 
Aanvullende instructies aan gemachtigde: 
 
 
 
 
 

 
Te machtigen zijn: Jan Winkel  penningmeester 
    Angela Stork             secretaris 
    Rob Schuitema         voorzitter 
 
 
ieder ander lid van de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof U.A. of een andere willekeurige 
derde. In dat geval kunt u dit formulier aan de betreffende persoon meegeven om in te leveren 
voor de aanvang van de Algemene Ledenvergadering. 
 
________________________________________________________________________________ 
     
 
Plaats:_______________________    Datum:________________________ 
 
 
Handtekening van de volmachtgever______________________________________________ 
 
 
Indien u één van de bestuursleden wilt machtigen, wilt u dit getekende formulier dan zenden aan de 
secretaris vóór 10 november 2018. Dit kan per post, of per e-mail als PDF-bestand (wel met een 
gescande handtekening). 



Coóperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA

VoortFang en s

4 juni 2018;Op de ALV van VvE Zuidhof is afgesproken dat het bestuurverder kan gaan met
de aanschaf en installatie van een ondergrondse huisvuilcontainer om het beheer van het
restafual van onze VvE zelf te kunnen regelen,
6 juli 2018: Het bestuur heeft in het steakholders overleg met de andere VvE's aangekondigd
dat de VvE Zuidhof een ondergrondse huisvuilcontainer zal plaatsen op eigen mandelig
gebied met als v<lorkeur de huidige leverancier Suez van de CVvE Hunzebergen.
23 juli2018: Het bestuur bevestigd het voornemen in een mail aan de andere besturen van
de VvE's.

Juli-augustus 201.8: De HC (huisvuilcommissie) heeft meerdere malen contact Suez voor een
offerte en daarin tevens opgenomen enkele aanvullende, voor ons belangrijke, specifieke
voorwaa rden. chasseren,
Eind augustus 2018: De HC ontvangt een gewijzigde offerte ontvangen, die nog niet aan onze
voorwaarden voldoet.
25 juli 2018: Het bestuur informeert schriftelijk de omwonenden (bungalows nr. 71,,70,13
en 14) op m.b.t. rle locatie van de ondergrondse container (inclusief gedetailleerde tekening).
6 september 2018: Het bestuur stuurt een reactie op het bezwaar van de eigenaar van
bungalow 70.

1-1 september 201-8: Het bestuur ondertekent een door de HC aangepaste offerte (PDF
bestand). De aanpassingen betreffen de mondeling overeengekomen afspraken.
23 september 201-8:Teneinde misverstanden te voorkomen heeft de HC voor alle zekerheid
een begeleidend,e brief gemaakt met daarin opgenomen de afspraken die aanvullend zijn
gemaakt met de vertegenwoordiger van Suez. Deze brief is door het bestuur getekend.
12 oktober 20181 Alvorens zowel de getekende offerte en de begeleidende brief naar Suez te
sturen wenst het bestuur eerst een proefgat te graven op de gekozen locatie. Dit om zeker te
weten dat mogelijk aanwezige leidingen de locatie niet ongeschikt blijkt te zijn, Dit gat is
gemaakt op 12 oktober m,b,v. een mobiele graafmachine, De locatie is akkoord bevonden.
L4 oktober 201-8: Daarna zijn de offerte en de begeleidende brief op L4 oktober 2018 per
email naar de vertegenwoordiger van Suez verzonden.
Oktober 20L8: Overleg met onze juridische adviseur m,b,t. eventuele juridische risico's.
Enerzijds m.b,t. l"ret huidige contract dat Suez heeft met de CVvE Hunzebergen en anderzijds
de plaatsingvan de containerop ons mandeliggebied. Voor beide situaties worden geen
problemen voorzien.
l-7 november20lL8: In een afzonderlijke notitie worden het beheer en de financiële gevolgen
uitgewerkt en besproken op de ALV.

l-7 november 20118: Mogelijk worden de pasjes voor de toegang tot onze ondergrondse
container op de ALV uitgereikt.
Hopelijk december 2018: Plaatsing van de ondergrondse comntainer.

De Huisvuilcommissie.
26 oktober 2018
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Coóperatieve Vereniging van Eigenaren Zuidhof UA

Beheer Huisvuil m.b.t. ondersrondse huisvuilcontainer.

Al het afual dat past in de trommel (circa 80 liter)van de geplaatste ondergrondse container
mag gestort worden. Dit houdt in dat grotere objecten mits klein gemaakt ook in de
container gestort kunnen worden. Overeengekomen is dat glasafual zoals flessen in de
ondergrondse container gestort mogen worden.
De container is alleen toegankelijk met een pasje dat uitsluitend functioneert voor de
bungalows van de VvE Zuidhof.
Per bungalow worden éénmalig twee pasjes uitgereikt, Vervanging van een pasje dient per
emailte worden aangevraagd bij de penningmeester, Na betaling van 10 euro/per pasje
wordt de nieuwe pas per post naar het huisadres gezonden.
Verloren pasjes clienen te worden gemeld bij de penningmeester per email waarna deze pas
geblokkeerd wordt. Zolang deze melding + plus 2 werkdagen niet heeft plaatsgevonden blijft
de eigenaar verantwoordelijk voor eventuele gedane stortingen.
Jaarlijks worden de totale kosten verdeeld. Een klein deelalsvaste bijdrage en een groot deel
op basis van het aantal stortingen per pasje,

De initiële aansclraf en installatie van de ondergrondse container plus aanschaf van de pasjes
ad 130 euro (excl. BTW) worden bij de jaarbijdrage 2019 mee gefactureerd (zie onderstaande
specificatie ).

Voor alle duidelijkheid zal bij de ondergrondse container een bord geplaatst worden waarop
de nummers van onze bungalows zijn vermeld,
Het is niet toegestaan om afual naast de containerte plaatsen. Ook hiervoor zal een bord
met duidelijke tekst geplaatst worden.
Opgemerkt wordt dat grof vuil ook weggebracht kan worden naar het afualpunt van de
gemeente ( Kuilerweg, 2" Exloërmond)
Binnen de VvE hebben drie eigenaren zich bereid verklaard om eventuele storingen proberen
op te lossen, Lukt dat niet dan kunnen alleen zijde storing doorgeven aan onze leverancier
Suez, (Zie onderstaand de namen en gegevens).

EénmaliFe aanschafkostren: Te factureren in 2019.(excl. btw)
Aanschaf en installatie orrdergrondse container:
Aanschaf pasjes 250 stuks
Onvoorzien
Totaal

Per bungalow (exclusief tlTW)

€ 12.500
€ 1,000
€ 4to
€ 13.910

€ 130
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Coóperatieve Vereniging van Eigen aren Zaidhof UA

Jaarliikse kosten:
Op basis van het aantal bewoners van onze bungalows is geschat dat er per jaar maximaal 60

ledigingen zullen plaatsvinden. (dit is een ruime schatting)

Een lediging kost € 90. Op basis van genoemde 60 ledigingen zal er in 2019 een voorschotbedrag van
€ 50 (excl, btw) per bungalow gefactureerd worden, verrekening van het werkelijke bedrag
gebaseerd op het aantal stortingen per bungalow zal plaatsvinden op de jaarnota in het jaar daarop
volgend.

De jaarlijkse vaste kosten bedragen € 15 (excl. btw) per bungalow, dit betreft o.a. onderhoud,
storingen en licentiekosten)

Opgemerkt wordt dat voor het jaar 2019 de totale kosten voor de VvE Zuidhof niet veel zullen
afwijken van de werkelijke kosten van het jaar 2018. Dit i.v,m, de eenmalige doorberekende
aanschafkosten in 2019. Vanaf het jaar 2020 zullen de jaarlijkse kosten aanzienlijk lager zullen zijn,

Meldpunt storingen:
De heer Jo Aarts, bungalow nr. 67
De heer Loek Brouwer, bungalow nr.59
De heer Fred Buis, bungalow nr. 29

Slot:
Met dit nieuwe systeem zijn wij zelf met zijn allen verantwoordelijk voor een goede gang van zaken.
Laten we er met zijn allen ook een succes van maken.

www.l'vezuidhof.nl K.v.K nr. 04044056 Iban NL66 RABO 0348055625



Bijlage 5  
bij agendapunt "voorstel uitbreiding bestuur met 2 leden, discussie en besluitvorming". 
 
Inleiding: 
Dit jaar hebben Fred Buis en ik samen met bestuurslid Jan Winkel als commissie enkele 
projecten opgestart (Straatverlichting en ondergrondse huisvuilcontainer). Hierbij kwam 
naar voren dat het werken met commissies de voortgang en besluitvorming vertraagt en 
soms zelfs frustrerend werkt. 
 
Daarnaast hoorde ik van een aantal leden van onze VvE dat de communicatie tussen bestuur 
en leden te wensen overlaat: Geen antwoord; geen aandacht voor problemen; geen actie. 
 
Op basis hiervan heb ik het bestuur op 9 oktober 2018 per email verzocht om als 
agendapunt op te nemen "voorstel uitbreiding bestuur met 2 leden, discussie en 
besluitvorming".  Op 26 oktober 2018 heeft het bestuur hierop positief gereageerd. Zie 
volgende mail: 
 
Beste Catharinus, 
 
Jij hebt al meerdere keren aangegeven vóór uitbreiding van het Bestuur te zijn.  
 
Wederom geven wij hierbij aan dat wij als Bestuur daar geen noodzaak toe zien en ook geen 
behoefte aan hebben.  
 
Om te beginnen is het bestuur met 3 personen, adequaat en prima in staat de taken op te 
pakken. Mede door het instellen van commissies die, indien noodzakelijk, mandaat krijgen, 
ziet het Bestuur voldoende actie op operationele, tactische en strategische punten. 
 
Het bestuur wil graag slagvaardig blijven en in goede sfeer blijven opereren. Juist in 
uitbreiding naar 5 verwachten wij een lastiger besluitvorming, consensus en ook problemen 
met afspraken maken voor vergaderingen e.d. . Wij verwijzen daarbij o.a. naar de lange 
bestuursvergaderingen in de periode voor onze termijn. 
Onze wijze en stijl van besturen, is conform het afgesproken beleid ten tijde van de herziening 
van het HHR. Dat spreekt ons en vele leden zeer aan. Wij hechten aan de wijze waarop wij op 
de Zuidhof rustig kunnen samenleven. Wij constateren dat dit veel meer rust geeft dan de, in 
onze ogen, repressieve stijl van de voorgaande besturen. Wij zoeken nadrukkelijk het contact 
en overleg in de communicatie. Dat kan er inderdaad toe leiden dat kwesties tijd nemen. 
 
We krijgen de indruk dat het in jouw ogen allemaal niet snel genoeg gaat maar zaken 
moeten wel zorgvuldig aangepakt worden en dat kost soms wat meer tijd. In bijvoorbeeld de 
situatie met de rechtsbijstandverzekering waren wij al een traject gestart. Jij hebt –zonder 
ons daarin te kennen- parallel daaraan een eigen traject gestart. Uiteraard zijn wij jou zeer 
erkentelijk voor het vele uitzoekwerk en nemen die conclusie, zoals je gehoord hebt, over. Wij 
hadden echter graag vooraf met jou daarover willen spreken en jou daarvoor het benodigde 
mandaat willen geven. wat een correcte gang van zaken geweest zou zijn.  Dan hadden wij 
overigens nog sneller kunnen acteren. 
 



De instelling van commissies, al dan niet met mandaat, en jouw bijdrage in die commissies, 
vinden wij erg fijn. Daartoe is echter geen uitbreiding en toetreding tot het bestuur 
noodzakelijk. 
 
Wij zullen dit punt, op jouw verzoek, op de agenda van de ALV zetten. Daartoe verwachten 
wij  van jou  een duidelijk opiniestuk voor de leden en een vraag die jij aan de leden wilt 
voorleggen. Mogelijk wil je daarover laten stemmen. 
Wij zullen van onze kant laten weten, conform bovenstaande, geen behoefte te hebben aan 
uitbreiding. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mede namens Angela en Jan, 
 
Rob 
 
 
Met deze mail wordt ik verzocht een “opiniestuk” samen te stellen t.b.v. dit agendapunt.  
Daarom heb ik onderstaand mijn ervaringen en mening vermeld om een discussie en 
besluitvorming te starten m.b.t. dit agendapunt. Omdat ik niet aanwezig kan zijn op deze 
ALV (vanwege de late datum) heb ik onderstaand enkele zaken wat gedetailleerder vermeld. 
 
Voor alle duidelijkheid vermeld ik dat dit opiniestuk mijn ervaringen weergeeft. Andere 
leden kunnen echter een ander beeld hebben. Dit zal wel duidelijk worden in de discussie. 
 

Motivering uitbreiding Bestuur VvE Zuidhof. 
 
Na een turbulente periode van enkele jaren  is in 2010 de rust binnen de VvE Zuidhof 
teruggekeerd. Gelukkig zijn er vanaf dat moment tot medio 2016 weinig tot geen nieuwe 
ontwikkelingen geweest die veel actie van het bestuur noodzakelijk maakten. Dit blijkt ook 
uit de agenda’s en verslagen van de gehouden ALV’s. Met andere woorden: Het bestuur 
heeft “prima op de VvE winkel gepast”. 
 
Echter vanaf medio 2016 zijn er ontwikkelingen gaande die meer acties  “dan alleen maar op 
de winkel passen” noodzakelijk maken, zoals bijvoorbeeld: 

• Ontwikkelingen Kontour (bv. nieuwe toegangsweg); 

• Mogelijkheden voor toegangsslagboom (wel/niet wenselijk c.q. mogelijk) 

• Illegale permanente bewoning (wel/niet toestaan, zie ALV november vorig jaar);  

• Parkeerplaatsen herindeling (loopt al langer dan twee jaar);  

• mandelige groenstrook handhaven (steeds meer struiken overwoekeren de 
grasstrook);  

• Verrekening huisvuil tussen de drie VvE’s (bv. verdeelsleutel niet eerlijk; 3 nieuwe 
bungalows ook in verdeling 2018 meenemen);  

• Aanschaf ondergrondse huisvuilcontainer( moeizaam proces); 

• Werkgroep permanente bewoning (sedert april 2018 niets meer gehoord);  

• Communicatie met de gemeente Borger/Odoorn (sedert maart 2018 geen overleg 
meer); 



• Beheer eigen CAI netwerk en  onderhoud: jaarlijks onderhoudsplan, contract, 
storingen (situatie onduidelijk). 

 
Iedereen kan op basis van de Nieuwsbrieven en ALV verslagen beoordelen welke c.q. geen 
actie en follow up ondernomen is.  
 
De conclusie van een aantal leden is dan ook: Te weinig! Dat is ook logisch met een bestuur 
met het minimum van drie leden die alle drie ook nog eens een dagelijkse baan hebben. 
Wel hadden zij zelf initiatief kunnen nemen om dit capaciteitsprobleem op te lossen. Zij 
hebben dit getracht door commissies te starten die het werk zouden doen (bv. armaturen 
vervangen; aanschaf ondergrondse huisvuilcontainer; herindeling parkeerplaatsen). Maar 
ook dat heeft maar ten dele gewerkt omdat hierbij toch bestuursleden betrokken moesten 
worden (zij zijn de enigen die beslissingsbevoegdheid hebben).  
Ook wordt geklaagd dat emails aan het bestuur niet beantwoord worden en dat het bestuur 
niet terplekke een overtreding wil zien (bv. extra auto’s op het park). 
 
Daarnaast werken commissies vertragend omdat er een tussenschakel gecreëerd is: eerst 
commissie tot een rapport komen dat daarna door het bestuur besproken dient te worden; 
veranderingen en aanvullingen door de commissie en daarna opnieuw naar het bestuur i.p.v. 
alles direct binnen bestuur bespreken, overleggen, wijzigen en besluiten. Bovendien worden 
de commissieleden niet altijd op de hoogte gesteld en betrokken bij eventuele wijzigingen. 
Dit werkt frustrerend voor de desbetreffende commissieleden (zie onderstaand voorbeeld 
m.b.t. straatverlichting). Logischer zou zijn dat de commissie het rapport samen met het 
bestuur bespreekt inclusief eventuele wijzigingen. 
 
Een ander groot nadeel is ook de huidige samenstelling van het bestuur van drie leden: Met 
vijf leden zoals tot 2011 is er binnen het bestuur meer overleg mogelijk waardoor meerdere 
en vaak betere inzichten naar boven komen door meer en verschillende visies en daardoor 
betere besluitvorming (nu 2 tegen 1 dan einde verhaal; bij 5 bestuursleden 3 tegen 2 einde 
verhaal). 
 
Op basis van het bovenstaande lijkt het  zinvol en verstandig om het bestuur van de VvE uit 
te breiden tot 5 bestuursleden bij de eerstkomende ALV en bij voorkeur leden te vinden die 
veel vrije tijd en expertise ter beschikking hebben. De heren Fred Buis en Loek Brouwer 
hebben zich als bestuurslid beschikbaar gesteld. 
 
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat het bovenstaande geen kritiek is op de 
personen zelf maar puur het zakelijk functioneren van het bestuur.  
 
De leden zijn er zich van bewust dat een uitbreiding van het bestuur ook kosten met zich 
meebrengt (geschat 1.000 euro/per persoon). Daarnaast kan het ook moeilijker zijn om 
bestuursvergaderingen te organiseren. 
 
Onderstaand drie voorbeelden waaruit blijkt dat capaciteit uitbreiding zinvol zou zijn 
geweest t.b.v. snelheid in besluitvorming en werkzaamheden. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat de samenwerking met Jan Winkel zeer constructief was. Naast zijn werk als 
penningmeester heeft hij ook veel werk verzet in beide commissies. 



 
 
 
 
Discussie en besluitvorming: 
Ik hoop dat het bovenstaande zal leiden tot een constructieve en positieve discussie waarna 
democratisch besloten kan worden welke samenstelling van het bestuur gewenst wordt 
door de leden. 
  
Catharinus Ringeling 
28 oktober 2018 
 

Drie voorbeelden. 
 
1) Straatverlichting: 
De commissie bestaande uit Jan Winkel, Fred Buis en Catharinus Ringeling hebben 
gezamenlijk het volgende voorstel aan het bestuur aangeboden: 
1) De huidige armaturen deze zomer te vervangen door één van de twee beschikbare 
armaturen. Bij goedkeuring kunnen de leden kiezen welk armatuur de voorkeur heeft 
(meerderheid bepaalt de keuze). 
 
Het bestuur heeft het voorstel als volgt gewijzigd zonder de commissieleden hierover te 
informeren: 

1) De leden de gelegenheid geven zich een oordeel te vormen over de uitstraling van 
beide armaturen, gedurende een proefperiode van minimaal een half jaar. 

2) In de ALV van november 2018 een keuze te maken voor 1 van deze alternatieven. 
3) Op basis van de dan beschikbare verbruiksgegevens (de gerealiseerde branduren en 

verbruikte kilowatts) een investeringsvoorstel opstellen om (stapsgewijs) de 
bestaande lampen te vervangen. 

 
Met email op 23 mei 2018 geeft de voorzitter aan dat het bestuur dit voorstel niet wijzigt. 
Op zaterdag 2 juni 2018 werd ik bij de voorzitter geroepen en werd mij verteld dat het 
voorstel gehandhaafd zou blijven en dat er niets besloten kon worden. Ik heb hem verteld 
dat op basis van de statuten ons voorstel in stemming zou worden gebracht hetgeen ook 
gebeurd is (oorspronkelijk voorstel goedgekeurd). Bij een bestuur bestaande uit vijf 
personen was de besluitvorming waarschijnlijk soepeler verlopen. 
 
2)Ondergrondse huisvuilcontainer: 
In de ALV van 2 juni 2018 is besloten om op eigen mandelige grond een ondergrondse 
container te plaatsen indien dit gezamenlijk met de andere twee VvE’s op korte termijn 
geregeld kan worden. Op 6 juli 2018 is besloten dat wij voor een eigen ondergrondse 
container gaan en verder overleg gestart met Suez. Dit overleg verloopt zeer moeizaam en 
eerst op 28 augustus 2018 wordt een gewijzigde offerte ontvangen die totaal niet 
overeenkomt met de gemaakte mondelinge afspraken. Toen hebben Fred Buis en ik al 
aangegeven om ook weer met Renewi te gaan onderhandelen om zo druk te kunnen 
uitoefenen op Suez. Dit was echter niet bespreekbaar. 



Met behulp van Fred Buis hebben we (wel in overleg met Suez) de offerte aangepast en een 
begeleidend schrijven met aanvullende afspraken opgesteld. Dit is door het bestuur voor 
akkoord getekend op 22 september 2018. Wel het verzoek om eerst een proefgat te graven 
alvorens de documenten op te sturen. Dit proefgat (m.b.t. leidingen) is eerst gemaakt op 12 
oktober 2018 met behulp van een mobiele kraan. Daarna zijn op eerst op 14 oktober 2018 
de documenten naar de vertegenwoordiger van Suez verzonden.  Op basis van 
gedetailleerde tekeningen was reeds duidelijk dat er geen leidingen aanwezig waren maar 
een controle is prima. Echter dit had ook kunnen plaatsvinden in de periode na tekening en 
levering (circa 8 weken). Nu hebben we weer 3 weken vertraging. Bij een bestuur van vijf 
leden waren de documenten waarschijnlijk eerst verzonden en daarna het proefgat 
gegraven. 
Nog steeds (26 oktober 2018) is onduidelijk of Suez de gewijzigde offerte accepteert. Zo niet 
dan kunnen we opnieuw beginnen. Hopelijk komt alles nog op zijn pootjes terecht. 
 
3)Rechtsbijstandverzekering: 
Het Advocatenkantoor Rijssenbeek heeft m.b.t. een advies over het contract tussen Suez en 
de CVvE Hunzebergen en plaatsing op eigen mandelige grond na veel chasseren uiteindelijk 
na 3 maanden een telefonisch advies gegeven (werd niet schriftelijk bevestigd). Een 
wanprestatie. In juli 2018 heb ik al gesuggereerd om naar een andere juridische adviseur te 
zoeken. Hierop is geen enkele reactie gekomen.  
Daarom heb ik zelf het initiatief genomen om te voorkomen dat we nog een jaar aan 
Rijssenbeek gebonden zouden zijn (opzegtermijn van 2 maanden!).Naar  aanleiding daarvan 
en wetende dat het bestuur weinig tijd heeft heb ik in augustus en september  onderzoek 
gedaan naar een alternatief en dit eind september 2018 naar het bestuur gezonden: 
 

Rechtsbijstandsverzekering 
 
Geacht Bestuur, 
 
De huisvuilcommissie bij monde van Jan heeft eind april 2018 advies gevraagd bij onze 
huidige juridische adviseur  Rijssenbeek  Advocaten in Arnhem m.b.t. het plaatsen van een 
ondergrondse huisvuilcontainer op het mandelig gebied van de VvE Zuidhof. 
 
Zoals U weet is hun reactie beschamend geweest: Na lang aandringen per telefoon per email 
is er uiteindelijk na bijna drie maanden een telefonisch antwoord (26 juli 2018) gekomen dat 
door hen niet schriftelijk bevestigd zou worden. Jan kan dit uitgebreid toelichten. 
 
In de jaren 2006 tot en met 2010 hebben wij als VvE goede ervaringen gehad met het 
Rijssenbeek Advocaten. Daarna heb ik er niets meer over gehoord.  
Daarom was ik zeer verbaasd over de afhandeling van bovengenoemd advies. Bij navraag (en 
internet) is gebleken dat de eigenaar de heer Rijssenbeek inmiddels met pensioen is en geen 
deel meer uitmaakt van het bedrijf en dat het bedrijf sterk is uitgebreid. Of deze feiten van 
invloed zijn geweest op bovengenoemde adviesafhandeling kan ik niet beoordelen. Maar 
door bovengenoemde actie heb ik wel weinig vertrouwen meer in het bedrijf Rijssenbeek 
Advocaten. 
 



Daarom heb ik zelf het initiatief genomen om te onderzoeken of de VvE Zuidhof betere 
rechtsbijstand ondersteuning zou kunnen verkrijgen met de volgende resultaten: 
 
• ARAG: Geen product voor vakantieparken; 
• Centraal Beheer: Geen product voor vakantieparken; 
• HDI Gerling: Wel product maar uitsluitend in combinatie met  
beroepsaansprakelijkheid; 
• DAS: Wel product maar alleen ingeval van geen verhuur; 
• Bos incasso: Was vroeger (tot 2006) onze rechtsbijstand verzekeraar onder de paraplu 
van DAS. Nu alleen nog incasso; 
• Univé: Heeft wel product; zie vervolg. 
 
Univé: 
Naar aanleiding van bovenstaande uitkomst heb ik contact opgenomen met Univé hetgeen 
geresulteerd heeft in overleg met de heer J. Bouwman (kantoor in Emmen) op 27 september 
2018. 
 
Op basis van dit overleg zijn twee offertes opgemaakt die hierbij zijn toegevoegd. Ook heb ik 
voor de volledigheid ook de Algemene voorwaarden Univé Verzekeringen versie 2 en de 
voorwaarden Rechtsbijstandverzekering Zakelijk versie 1bijgevoegd. Evenals  de 
voorwaarden van Rijssenbeek Advocaten. 
 
Na bestudering van bovengenoemde documenten zou mijn voorkeur duidelijk zijn:  
 
Overstappen naar Univé: Betere dekking; lagere prijs; Univé heeft een eigen team voor 
rechtshulp; eigenaar van bungalow nr. 25 heeft uitstekende ervaringen met Univé met een 
geschil tussen hem en de gemeente Borger-Odoorn (kwalitatief goede en langdurige 
ondersteuning). 
 
Maar uiteraard is het aan jullie als bestuur om de keuze te maken. Voor alle duidelijkheid 
meld ik dat op basis van de statuten (artikel 13) het bestuur zelfstandig deze beslissing kan 
nemen en geen goedkeuring van de ALV vereist is. 
 
Prijzen: 
Prijs offerte  1:  1.289,64 euro inclusief 21% assurantiebelasting; BTW niet van toepassing; 
Prijs offerte  2:  1.547,40 euro inclusief 21% assurantiebelasting; BTW niet van toepassing 
Rijssenbeek  :   2.070 euro inclusief BTW; geen assurantiebelasting van toepassing. 
Opmerking: Bij jaarbetaling bij Univé  is nog kleine korting van toepassing. 
 
Als het bestuur van plan is om over te stappen dan is het noodzakelijk dat: 
• De overeenkomst met Rijssenbeek Advocaten voor 1 november 2018 schriftelijk wordt 
opgezegd; 
• Een keuze wordt gemaakt tussen beide offertes van Univé; 
• De gekozen offerte uiterlijk wordt getekend 15 oktober 2018 omdat de offerte nog 
getoetst dient te worden aan de acceptatieregels van Univé (circa 14 dagen doorlooptijd). 
 
Uiteraard zijn de heer Bouman en ik bereid om één en ander mondeling toe te lichten. 



 
Graag verneem ik zo spoedig mogelijk jullie visie c.q. besluit. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Catharinus 
 
P.s. Univé kan ook verzekeringen aanbieden m.b.t. bestuursaansprakelijkheid en Milieu 
Schade Verzekering (MVS). 
 
Gelukkig heeft het bestuur hierop positief gereageerd en is besloten van deze offerte 
gebruik te maken. Ook hier was met een groter bestuur met meer mancapaciteit  de 
onderhandeling met Univé sneller en eenvoudiger geweest.  
Het bestuur had zelf eind september ook al actie ondernomen door met twee potentiële 
verzekeraars telefonisch contact te hebben echter zonder positief resultaat. Grote vraag is of 
zij tijdig  het goede alternatief gevonden zouden hebben. 
 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
 
 
 



Eerste aanzet voor een nieuw parkeerplaatsenplan Zuidhof, november 2018 
 

1 Complexe situatie en langdurige discussie 
Er bestaat nu een complexe, moeizame en langdurige discussie over de huidige situatie 
parkeerplaatsen en de mogelijke alternatieven ter verbetering van de situatie. 
Argumenten die de discussie complex maken, zijn (in willekeurige volgorde): 
1) de staat van de huidige parkeerplaatsen (PP’s); 
2) de aansprakelijkheid van eigenaren t.a.v. de staat van een PP; 
3) de breedte van deze PP’s; 
4) de veiligheid van parkeren langs de wegen; 
5) de bereikbaarheid van de bungalows door hulpdiensten i.v.m. geparkeerde auto’s; 
6) de hybride situatie (33 bungalows hebben inmiddels een eigen PP op eigen grond); 
7) eigendomssituatie nu (en voor toekomst) mbt het feit dat PP’s op mandelig gebied ook 

voor een (kleiner) deel op eigen grond van soms andere eigenaar liggen (aanleg was 
indertijd zonder expliciete toestemming van die eigenaren); 

8) huidige situatie lastig controleerbaar / niet werkbaar / irritant voor eigenaren die bij 
aankomst niet op de hen toegewezen pp kunnen parkeren  

9) steeds ingewikkelder discussie over kostentoedeling ivm hybride situatie (bijvoorbeeld 
als je eigen PP hebt, waarom dan meebetalen met de andere PP’s langs mandelige weg). 

10) etc. 
 

2 Inventarisaties Parkeercommissie 
1) In de zomer 2016 is een eerste inventarisatie onder de leden gehouden;  
2) De commissie heeft (op basis van de adviezen van de leden tijdens de ALV in juni 2018) 

deze zomer een nieuwe inventarisatie gemaakt; 
3) Gaandeweg zijn er andere ervaringen opgedaan en gesprekken met leden gevoerd. 

 
3 Uitgangspunten voor het nieuwe plan 

Op basis van de reacties in de ALV van juni 2018 is door de parkeercommissie en in overleg 
met het Bestuur bekeken op welke wijze de discussie zuiver gevoerd kan gaan worden. 
Besloten is om de leden een nieuw parkeerplaatsenplan voor te leggen, op basis waarvan 
verder gewerkt kan worden, danwel dit nieuwe plan uit te sluiten en naar een volgend 
alternatief te zoeken. 
Aanleiding en uitgangspunten voor dit nieuwe plan: 
1) Een mooi en toekomstbestendig park waar we allemaal veilig en met plezier kunnen 

vertoeven zonder onnodige hinder, ergernissen, irritatie en burenproblemen zoals die er 
nu regelmatig zijn. Een werkbare situatie met duidelijkheid, eenvoudige 
handhaafbaarheid (zo min mogelijk werk en gedoe) en voor iedereen een plezierig 
verblijf; 

2) De problemen nemen toe mede door de veranderde tijd / situatie / geen slagboom, 
diversiteit aan eigenaren met verschillend gebruik van de bungalows; 

3) Een sterk veranderd park door versterkt individueel gebruik (beplanting, kleuren, eigen 
parkeerplaatsen,  etc.); 

4) Noodzaak tot een veilige, structurele, eigentijdse en toekomstbestendige oplossing. 
 

Hoofduitgangspunt voor het nieuwe parkeerplaatsenplan is: een volledig parkeervrij 
mandelig gebied. 
Dat betekent dat als we dit plan doorzetten (bij meerderheid van stemmen) er actie van de 
meeste leden wordt gevraagd. Daarover verderop meer. 

 
4 Consequenties van parkeervrij mandelig gebied: 

1) Alle parkeerplaatsen langs de mandelige wegen worden verwjderd, kosten zijn voor 
rekening van de VvE; 



2) De mandelige strook langs de mandelige wegen zal worden ingezaaid (daar waar geen 
mandelige overgang van mandelige weg naar eigen PP komt). 

3) Onderzocht kan worden of het mogelijk en haalbaar is om de weg met grastegels 
bijvoorbeeld 30 cm aan weerszijden breder te maken, om passeren beter mogelijk te 
maken, zonder dat de groenstrook daaronder te leiden heeft. 

4) 107-33=74 bungalows zullen op de één of andere wijze een PP op eigen grond moeten 
organiseren;  

5) Een eigen PP kan bestaan uit; 
a. een plek op het eigen gazon, border, bos of iets dergelijks; 
b. een plek niet verhard, deels verhard of volledig verhard, al dan niet met 

grastegels of rode gravel; 
6) De kosten van een eigen PP komen voor rekening van de eigenaar, die zelf kan bepalen 

hoe die PP eruit ziet (zie punt hierboven); 
7) De overgang van de mandelige weg naar de eigen grond (de 1,5 meter mandelige grond 

naast de mandelige weg), dient verhard te worden door de eigenaar zelf en voor 
rekening van de eigenaar; 

8) De grastegels van de mandelige PP’s kunnen hergebruikt worden om de wegen 
eventueel breder te maken (zie punt 3 hierboven) of door de leden bij het maken van 
een PP op eigen grond;  

9) Wenselijk is dat eigenaren met hun buren een meest geschikte plek overeen komen; 
10) De mandelige ‘toegangs-strook’ vanaf de mandelig wegen naar de veldjes zal in overleg 

met de directe eigenaren op dat veldje, verhard worden, al dan niet op kosten van de 
VvE. 

 
5 Voordelen van een parkeervrij mandelig gebied: 

1) Geen stuk gereden bermen meer (wat o.a. doel was van huidige parkeersysteem); 
2) Geen onderhoud in de toekomst van PP’s op mandelig gebied en slechts éénmalige 

verwijderkosten; 
3) Geen discussies tav parkeren van eigenaren op een PP die deels op grond van een andere 

eigenaar ligt; 
4) Eigenaar is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de toegang van mandelig naar 

eigen parkeerplaats;  
5) Mooie uitstraling van het park met minder auto’s in het directe zicht; 
6) Eigenaar kan zelf bepalen wat te doen met eigen PP en de kosten daarvan; 
7) Beter handhaving van het parkeerbeleid (nu zie je niet van wie welke auto is);  
8) Veiligheid neemt toe door optimale bereikbaar van hulpdiensten; 
9) Oorspronkelijke doelstelling park terug : mandelig gebied “open en groen”; 
10) Bij aanpak nu meer mogelijkheden / kans op eenheid in uitstraling bij uitvoering eigen 

PP’s; 
11) Geen onduidelijkheid meer waar je mag parkeren; voor of na de paal etc; 
12) Betere bereikbaarheid van de bungalows door de hulpdiensten. 

 
6 Nadelen: 

1) Leden moeten op de één of andere wijze zelf een PP realiseren; (Hier kan de VVE met 
een bestratingsbedrijf bijvoorbeeld een raamovereenkomst afsluiten waarbinnen de 
eigenaar de aanleg verder zelf regelt en uiteraard vrijblijvend.) 

2) Leden kunnen onderling geen overeenstemming vinden ten aanzien van de ligging van de 
eigen PP; Mogelijk kan de commissie (i.o.m. de geschillencommissie) hierin behulpzaam . 

3) Diversiteit in overgang van de mandelige weg naar eigen grond; Mogelijk wil de VvE hier 
wel een stem in hebben omdat het mandelig gebied betreft.  
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Mogelijk 
probleem met 
buren Opmerkingen Reactie eigenaar 2017 Situatie beoordeling PP-commissie

1

1 Geen verzakking 4 m teveel naar links Prima Prima Nee 1  Geen reactie,  Eigenaar bungalow 5 geeft aan dat 
de doorgang smal is als ook aan de overkant 
geparkeerd is (9, 10 en 11).

Ziet er goed uit.

2

3 Geen verzakking geen Prima Prima Nee 2 Eigenaar vindt dit oke. Eigenaar bungalow 3 wil 
graag de pp van bungalow 2 verplaatsen naar het 
mandelig gebied voor bungalow 2. Er zijn destijds 
afspraken gemaakt over extra beplanting, maar dat 
is nooit gerealiseerd. Smalle plek is geen probleem, 
geen druk verkeer en geen tegenoverliggende pp 
of beplanting.

Mogelijkheid om te verplaatsen bestaat.

3

3 Geen verzakking geen Prima Prima Nee 3 Eigenaar vindt pp oke. Smalle plek is geen 
probleem, geen druk verkeer en geen 
tegenoverliggende pp of beplanting.

Ziet er goed uit.

4 3 Geen verzakking geen Prima Prima Nee 4 Geen reactie Ziet er goed uit.
5 7-sep Geen verzakking geen Prima Prima Nee 5 Eigenaar vindt pp oke. Ziet er goed uit.

6
7 Geen verzakking geen Prima Prima Nee Beplanting verplaatsen 6 Eigenaar geeft aan dat pp te smal is, niet goed 

zichtbaar.
Commissie stelt voor dat verbreed kan 
worden.

7
7 Geen verzakking geen Prima Prima Nee Heg en beplanting verwijderen 7 Eigenaar geeft aan dat pp te smal is, niet goed 

zichtbaar.
Commissie stelt voor dat verbreed kan 
worden.

8
8 Geen verzakking Paaltje onduidelijk Prima Matig Nee Lantaarnpaal staat mogelijk in de 

weg
8 Eigenaar vindt pp oke. Ziet er goed uit.

9
11 Geen verzakking Erg ver van Bungalow Prima Prima Nee 9 Eigenaar wil graag pp ter hoogte van bungalow. Nu 

te ver van bungalow. 
Er is in principe voldoende ruimte op de 
plek waar nu 9, 11 en 12 staan.

10

10 Geen verzakking geen Prima Prima Nee 10 Eigenaar vindt pp oke. Plek anders dan de oorspronkelijke 
tekening, niet bij 9 en 11, maar op 
mandelig voor bungalow 10.

11

11 Geen verzakking geen Prima Prima Nee 11 Eigenaar vindt plekken te krap in lengte. Commissie herkent dit niet. Er is 21 meter 
voor 3 pp's (9, 11 en 12). Dat is volgens de 
norm. Oorzaak van gevoel van eigenaar is 
mogelijk dat auto's niet volgens afspraak 
geparkeerd worden.

12

11 Geen verzakking Maar 160 breed Prima Matig Nee Kan mogelijk ook via toegangsweg 
van Kontour naar eigen PP

12 Eigenaar vindt plekken te krap in lengte. Commissie herkent dit niet. Er is 21 meter 
voor 3 pp's (9, 11 en 12). Dat is volgens de 
norm. Oorzaak van gevoel van eigenaar is 
mogelijk dat auto's niet volgens afspraak 
geparkeerd worden. Vraag van de 
commissie is wel of pp ook op de 
oorspronkelijk plek kan, conform 
oorspronkelijke tekening, mits daar 
grastegels liggen.

13
13 JA nvt 2 eigen PP's, via toegangsweg 

van Kontour
13 Geen reactie. Ziet er goed uit.

14 71 Geen verzakking Prima Prima Nee 14 Eigenaar vindt pp oke. Ziet er goed uit.
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15

15 JA nvt Mandelig ingang erg breed Mandelig ingang kan smaller 15 Eigenaar vindt pp oke. PP op eigen grond, overgang op mandelig. 
Hoeken van mandelig worden wel kapot 
gereden.

16

65 Slecht Prima Prima Nee 16 Eigenaar vindt situering pp tegenover bungalow 
onlogisch  en verzakt. Stelt voor te ruilen met 68.

De PP's van 16, 65, 66, 67, 68 en 69 zijn te 
smal. Indien 20 cm verbreed wordt, zal 
gesnoeid moeten worden thv 65 en 66.

17

17 Geen verzakking Breder gemaakt op eigen 
grond

Prima Prima Nee 17 Eigenaar vindt teveel verkeer. Wil pp's van 
bungalow 6 en 7 (die verkeer veroorzaken) 
verplaatsen van achterzijde van die bungalow's 
naar voorzijde.

Er is ruimte op de huidige plekken. Geen 
ruimte aan de voorzijde aan pleintje van 4, 
5, 6 en 7. PP's zijn wel smal en verzakt.

18

18 Slecht Breder maken Prima Prima Ligt aan veldje, 
echter kan 
rechtstreeks van 
mandelige weg 
naar eigen PP.

Beplanting verwijderen 18 Geen reactie. Verzakt en te smal.

19
19 Geen verzakking Prima Prima Veldje Veldje 19 Modderig als het heeft geregend. Graag ophogen. Verzakt en te smal.

20 18 Geen verzakking Prima Prima Veldje Veldje 20 Eigenaar vindt pp te smal. Verzakt en te smal.
21 18 Geen verzakking Prima Prima Veldje Veldje 21 Geen reactie. Verzakt en te smal.
22 18 Geen verzakking Prima Prima Veldje Veldje 22 Eigenaar vindt pp oke. Verzakt en te smal.

23

18 Geen verzakking Prima Prima Ligt aan veldje, 
echter kan 
rechtstreeks van 
mandelige weg 
naar eigen PP.

Beplanting verwijderen 23 Eigenaar vindt pp oke. Wil wel op eigen grond. Verzakt en te smal.

24

41 Geen verzakking Prima Prima 24 Hinder van beplanting. Drassig. Wil wel op eigen 
grond en wil beleid op pp op eigen grond.

Verzakt en te smal.

25
41 Geen verzakking Prima Prima 25 Te smal en drassig. Er staat een CAI-kast vlak naast. Verzakt en te smal.

26 32 Geen verzakking Prima Prima 26 Te smal, verzakt. Verzakt en te smal.
27 32 Geen verzakking Prima Prima 27 Eigenaar vindt pp oke. Te smal.

28
32 Geen verzakking Prima Prima 28 Eigenaar vindt pp oke. Geeft aan te smal voor 

hulpdiensten.
Te smal.

29 32 Geen verzakking Prima Prima 29 Eigenaar vindt pp oke. Te smal.

30
32 JA Geen verzakking Prima Prima 30 PP op eigen terrein. De toegewezen plek kan gebruikt worden 

door 28.

31
32 Geen verzakking Prima Prima 31 Eigenaar vindt pp oke. Wil mogelijk eigen pp. Te smal.

32 32 JA Geen verzakking Prima Prima 32 PP op eigen terrein. nvt
33 33 JA nvt Twee eigen PP's 33 Geen reactie. Te smal.
34 33 Geen verzakking Prima Prima Nee 34 Geen reactie. Geen opmerkingen.
35 35 JA nvt 35 PP op eigen terrein. nvt
36 36 JA nvt 36 PP op eigen terrein. nvt
37 37 JA nvt 37 PP op eigen terrein. nvt
38 33 Geen verzakking ligt in een bocht Prima Prima Nee 38 Eigenaar vindt pp oke. Geen opmerkingen.
39 39 Geen verzakking Prima Prima Nee 39 Verzakt en te smal. Verzakt en te smal.
40 40 Geen verzakking Prima Prima Nee Beplanting 40 Geen reactie. Te smal.

41
41 Geen verzakking Prima Prima Nee 41 Eigenaar heeft zelf verbreed. Wel opnieuw verbreden, in lijn met andere 

pp's.
42 42 JA Geen verzakking Prima Prima Nee 42 PP op eigen terrein. nvt



43 43 JA Geen verzakking Prima Prima Nee 43 PP op eigen terrein. Niet verhard. nvt
44 44 JA nvt 44 PP op eigen terrein. nvt

45

?? 45 Eigenaar heeft zelf aangelegd op mandelig. Ter plekke nogmaals bekijken. Lastige 
situatie met andere pp's aan overkant.

46 46 JA Gebruikt ook mandelig PP 46 Eigenaar vindt alles oke. Rijtje 64, 46, 47  en 61 te smal.
47 64 Prima Prima Nee 47 Geen reactie. Rijtje 64, 46, 47  en 61 te smal.

48
48 JA Gebruikt ook mandelig PP 48 Eigenaar vindt alles oke.  Geeft aan dat gesnoeid 

mag worden.
Volgens commissie pp op eigen terrein.

49 60 Geen verzakking Prima Prima Nee 49 Eigenaar vindt alles oke. Te smal.
50 50 Geen verzakking Prima Prima Nee 50 Te smal. Te smal.

51
50 Geen verzakking Beplanting moet weg. Prima Prima Nee 51 Eigenaar vindt alles oke. Mogelijk wel verbreden in lijn met pp 50.

52 52 JA 52 PP op eigen terrein. nvt
53 53 JA 53 Geen reactie.  PP op eigen terrein.
54 54 JA 54 Eigenaar vindt alles oke. PP op eigen terrein.
55 55 JA 55 PP op eigen terrein. nvt
56 56 JA 56 PP op eigen terrein. nvt
57 57 JA Geen verzakking Prima Prima Nee 57 PP op eigen terrein. nvt

58
50 Geen verzakking Prima Prima Nee 58 Eigenaar vindt alles oke. Mogelijk wel verbreden in lijn met pp 50.

59 60 Geen verzakking Prima Prima Nee 59 Te smal. Te smal.

60

60 Ligt aan veldje, 
echter kan 
rechtstreeks van 
mandelige weg 
naar eigen PP.

60 Geen reactie. Verbreden, herverdelen (60 op plek van 
47)

61
64 Veldje Veldje 61 Verzakt, te kort, en bestrating door laten lopen 

naar bungalowveld.
62 45 Veldje Veldje 62 Ophogen en verbreden. Te smal en nat. Ruimte maken.
63 45 Veldje Veldje 63 Ophogen en verbreden. Te smal en nat. Herindelen.

64

64 JA Geen verzakking Gebruikt ook mandeling PP Ligt aan veldje en 
gaat rechtstreeks 
van mandelige 
weg naar eigen 
PP.

Veldje 64 Geen reactie. Te smal en nat.

65

65 Geen verzakking Prima Prima Nee 65 Eigenaar vindt alles oke. De PP's van 16, 65, 66, 67, 68 en 69 zijn te 
smal. Indien 20 cm verbreed wordt, zal 
gesnoeid moeten worden thv 65 en 66.

66

66 Ligt aan veldje, 
echter kan 
rechtstreeks van 
mandelige weg 
naar eigen PP.

66 Parkeerdruk hoog. De PP's van 16, 65, 66, 67, 68 en 69 zijn te 
smal. Indien 20 cm verbreed wordt, zal 
gesnoeid moeten worden thv 65 en 66.

67

66 Prima Prima Veldje Veldje 67 Te smal en te nat. De PP's van 16, 65, 66, 67, 68 en 69 zijn te 
smal. Indien 20 cm verbreed wordt, zal 
gesnoeid moeten worden thv 65 en 66.



68

66 Prima Prima Veldje Veldje 68 Nieuwe bestaring en graag op plek van 69. De PP's van 16, 65, 66, 67, 68 en 69 zijn te 
smal. Indien 20 cm verbreed wordt, zal 
gesnoeid moeten worden thv 65 en 66.

69

66 Prima Prima Veldje Kan mogelijk ook via toegangsweg 
van Kontour naar eigen PP

69 Verzakt en te smal. Wil graag pp op eigen grond. 
Wel inrit via hoofdweg van Green.

De PP's van 16, 65, 66, 67, 68 en 69 zijn te 
smal. Indien 20 cm verbreed wordt, zal 
gesnoeid moeten worden thv 65 en 66.

70

71 Prima Prima Veldje Kan mogelijk ook via toegangsweg 
van Kontour naar eigen PP

70 Verzakt. Te smal.

71

71 Ligt aan veldje, 
echter kan 
rechtstreeks van 
mandelige weg 
naar eigen PP.

71 Geen reactie Te smal.

72 72 JA Ook PP op 107 Via Kontour toegangsweg 72 Geen reactie. Prima.
73 107 Geen verzakking Prima Prima Nee 73 Geen reactie. Prima.
74 74 Prima Prima Nee 74 Modderig en te smal. Te smal en verzakt.

75

75 75 Eigenaar vindt alles oke. Paal verplaatst en 1 plek verdwenen. Te 
smal. Te kort voor 6 auto's van 
74,104,103,102,75,76 .

76 76 Prima Prima Nee 76 Geen reactie. Smal en iets verplaatst.
77 77 JA Geen PP op mandelig 77 Geen reactie. Parkeerplaats op eigen grond.

78
78 JA Geen PP op mandelig 78 Onduidelijkheid over positie en ver van de 

bungalow.
Commissie ziet geen andere mogelijkheid 
dichter bij.

79 79 JA Geen PP op mandelig 79 PP op eigen grond. Prima.
80 80 80 Eigenaar vindt alles oke. Prima, is reeds verbreed.
81 80 JA Gebruikt ook mandelig PP 81 Eigenaar vindt alles oke. Prima, is reeds verbreed.
82 80 Geen verzakking Prima Prima Nee 82 Eigenaar vindt alles oke. Prima, is reeds verbreed.

83
83 Prima Prima Nee 83 Lengte probleem door paaltje, tussen pp en 

mandelig terrein modderig.
Te kort.

84
83 JA Toegang via B85, parkeert ook 

op mandelig PP
84 Geen reactie. Te kort, te veel auto's 84,89,90,91,92 (5 ipv 

4) en verbreden.
85 85 JA 85 PP op eigen grond. Geen problemen. Prima.

86

86 JA 86 Geen reactie. PP op eigen grond. Ook PP 87 op eigen 
grond 86.
Eigenaren 86 en 87 hebben onderlinge 
afspraak.

87

87 JA Eigen PP wordt gemaakt 87 Geen reactie. PP op  eigen grond 86.
Eigenaren 86 en 87 hebben onderlinge 
afspraak

88 88 Prima Prima 88 Geen reactie. PP grotendeels op eigen grond.

89

83 Prima Prima 89 Te ver van de bungalow.
Wil mogelijk wel op eigen grond en oprit delen 
met 88, 90 en 91.

Te smal.

90
84 Prima Prima 90 Eigenaar vindt alles oke. Wil mogelijk op eigen 

grond.
Te kort, te veel auto's 84,89,90,91,92 (5 ipv 
4) en verbreden.

91
88 Prima Prima 91 Eigenaar vindt alles oke. Te kort, te veel auto's 84,89,90,91,92 (5 ipv 

4) en verbreden.

92
93 Prima Prima 92 Eigenaar  vindt alles oke. Te kort, te veel auto's 84,89,90,91,92 (5 ipv 

4).
93 93 Prima Prima 93 Eigenaar  vindt alles oke. Prima. Mogelijk verbreden.



94 94 JA Gebruikt ook mandelig PP 94 Geen reactie. Prima. Mogelijk verbreden.
95 96 Prima Prima Nee 95 Eigenaar vindt alles oke. Prima.

96

96 JA Parkeert al op eigen grond Prima Prima Ligt aan veldje, 
echter kan 
rechtstreeks van 
mandelige weg 
naar eigen PP.

96 Geen reactie. Prima.

97 97 JA Parkeert al op eigen grond Prima Prima Veldje 97 Eigenaar vindt alles oke. Prima.
98 96 Prima Prima Veldje 98 Geen reactie. Prima.
99 100 Prima Prima Veldje Met enige beplanting erbij 99 Eigenaar vindt alles oke. Prima.

100

100 Ligt aan veldje, 
echter kan 
rechtstreeks van 
mandelige weg 
naar eigen PP.

100 Geen reactie. Prima.

101 101 Prima Prima 101 Geen reactie. Prima.

102

74 Prima Prima Ligt aan veldje, 
echter kan 
rechtstreeks van 
mandelige weg 
naar eigen PP.

102 Geen reactie. In dit rijtje paal verplaatst en 1 plek 
verdwenen. Te smal. Te kort voor 6 auto's 
van 74,104,103,102,75,76 .

103

74 Prima Prima Veldje Mogelijk op toegangsweg veldje 103 Geen reactie. In dit rijtje is een paal verplaatst en 1 plek 
verdwenen. Te smal. Te kort voor 6 auto's 
van 74,104,103,102,75,76 .

104

74 Prima Prima Veldje Mogelijk op toegangsweg veldje 104 Geen reactie. In dit rijtje is een paal verplaatst en 1 plek 
verdwenen. Te smal. Te kort voor 6 auto's 
van 74,104,103,102,75,76 .

105

102 Prima Prima Veldje Kan mogelijk ook via toegangsweg 
van Kontour naar eigen PP

105 Eigenaar vindt alles oke. Prima.

106

102 Prima Prima Veldje Kan mogelijk ook via toegangsweg 
van Kontour naar eigen PP

106 Eigenaar vindt alles oke. Prima.

107

107 JA Veldje Kan mogelijk ook via toegangsweg 
van Kontour naar eigen PP

107 Geen reactie. PP op eigen grond.
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