
UITZENDING RADAR, 

 

Velen van u hebben het programma Radar van maandag 11 april bekeken. Hieruit is voor ons in ieder 

geval gebleken dat het niet mogelijk is om aan de hand van een paar voorbeelden in een korte tijd de 

problematiek die er speelt te behandelen en op te lossen. Wat de consequenties voor de toekomst 

zijn zullen we moeten afwachten. Voor één ding willen wij specifiek de aandacht vragen en dat is dat 

Europarcs (die niet in het programma is verschenen) via Radar het volgende heeft laten weten:  

EuroParcs stelt zich altijd al op het standpunt, dat in het geval van teleurstelling of mogelijke 

onduidelijkheden een persoonlijk gesprek juist vaker leidt tot begrip en meer duidelijkheid. Wij 

hebben de redactie van Radar gevraagd om alle betrokkenen in te lichten, dat EuroParcs graag met 

hen in gesprek wil om zodoende te komen tot een gezamenlijke oplossing. Immers EuroParcs hecht 

veel waarde aan een langdurige relatie en het plezier wat u als eigenaar aan uw woning beleeft. 

Dit is in ons gezamenlijk  belang. 

Deze uitspraken zijn ook nog bevestigd in een nieuwsbrief van 12 april 2016. Mocht u deze 

nieuwsbrief niet ontvangen hebben stuur dan een email naar nieuwsbrieven@europarcs.nl en vraag 

om u op de distributielist te laten zetten en een kopie van de nieuwsbrief van 12 april. Een uitgebreid 

verslag van de uitzending met daarin een soortgelijke oproep van Europarcs staat op 

http://pretwerk.nl/geen-categorie/droomparken-en-europarcs-onder-vuur-in-uitzending-radar 

Het bovenstaande is een uitnodiging van Europarcs, om als er nog onduidelijkheden of 

teleurstellingen zijn bij u, dit op persoonlijke titel te komen bespreken. Het lijkt ons logisch dat, 

indien er weinig tot geen reacties komen op deze oproep, Europarcs kan concluderen dat het 

overgrote deel van de eigenaren tevreden is.  

Het is uiteraard aan uzelf om te bepalen wat u hiermee doet, maar het lijkt ons de gelegenheid bij 

uitstek om op een nette manier aan te geven welke mogelijke teleurstellingen en/of 

onduidelijkheden er nog bij u zijn. Deze signaal functie achten wij relevant voor de toekomst. Wel 

willen wij u vragen als u reageert dit in ieder geval via email te doen en een BCC kopie aan 

secretaris@eigenarenbrunssheim.nl te sturen. Wij sturen u in de komende dagen nog een concept 

op hoofdlijnen die u eventueel kunt gebruiken voor een mogelijke reactie. 

  

Enige tijd geleden hebben wij onze eigen internetsite gelanceerd: www.eigenarenbrunssheim.nl . 

Inmiddels hebben we vastgesteld dat er nog een aantal aanpassingen nodig zijn. Dit laat onverlet dat 

de site wel al gebruikt wordt en met name in het gedeelte “specifiek voor onze leden” bij “berichten” 

al een aantal zinvolle onderwerpen zijn aangesneden zoals; WOZ waarde, inventarislijst, oproep voor 

gezamenlijk laten snoeien van bomen, problemen met de gasdruk en nog veel meer. 

Het aantal eigenaren dat al een paswoord heeft aangevraagd om in te loggen op het voor leden 

specifieke deel valt nog een beetje tegen. Daarom doen wij hierbij nogmaals de oproep om u aan te 

melden voor het gebruik van het voor leden specifieke deel. (Eerste pagina rechts onder bij 
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Aanmelden klik op “Procedure” daarna op “registreert” (vet gedrukt in de tekst) daarna onderaan de 

pagina “klik hier om te registreren”. Het formulier dat dan verschijnt moet u invullen en versturen, 

daarna krijgt u binnen enkele dagen het paswoord toegestuurd. Mocht u ondanks deze aanwijzingen 

nog problemen hebben laat het dan even weten aan secretaris@eigenarenbrunssheim.nl  

 

OVERLEG MET EURPARCS OVER NZW.  

Zoals aangegeven tijdens de laatste ledenvergadering (verslag volgt) zijn we weer/opnieuw in overleg 

met Europarcs over NZW. Er hebben inmiddels twee gesprekken plaatsgevonden en tussendoor zijn 

schriftelijk standpunten uitgewisseld, maar er is nog geen “witte rook”; wel zijn er vorderingen 

gemaakt. In ieder geval zijn beide partijen het er over eens dat er een regeling moet komen voor de 

komende vijf jaren (2016 – 2020). Ook de reeds verstuurde rekening van 2014 en voor de NZW 

kosten voor 2015 worden in het overleg met Europarcs meegenomen. Het bestuur neemt aan dat er 

om die reden tot op heden nog geen rekening voor 2015 is verstuurd. Zodra er meer duidelijkheid is 

zullen we u zo spoedig mogelijk informeren.  

 

NIEUWE LEDEN.  

Op dit moment zijn 76 eigenaren lid van onze vereniging. Deze eigenaren bezitten in totaal 84 

chalets. Het totale aantal bebouwde kavels op het park is ca 220. We hebben uiteraard geen idee 

hoeveel van deze chalets nog eigendom zijn van Europarcs maar er is nog voldoende public relations 

te doen voor de werving van nieuwe leden. We hopen hier dit jaar via het kadaster nog een 

inhaalslag te kunnen maken. 

 

UITWISSELEN VAN GEGEVENS VAN DE LEDEN 

Enkele weken geleden hebben wij via een email gevraagd om aan te geven of u er wel/geen bezwaar 

tegen heeft om naam, het chaletnummer en het email adres van de leden onderling uit te wisselen. 

Een groot deel van de leden heeft hierop al positief gereageerd. Om uit te sluiten dat leden op deze 

lijst komen die daar bezwaar tegen hebben vragen wij diegene niet nog niet gereageerd hebben dit 

alsnog voor 30 april te doen. 

 

Het bestuur van de Belangenvereniging chaleteigenaren Landgoed Brunssheim/resort Hommelheide. 
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