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Communicatie.  

Gesprekken met Parkmanager. Een delegatie van het bestuur heeft inmiddels twee 

keer overleg gehad met de Parkmanager, Dhr Remco Pluim. Dit zijn aftastende 

gesprekken waarin we problemen van algemene aard naar voren  brengen. Een 

belangrijke basis voor deze gesprekken is de informatie die wij van leden krijgen. Op 

dit moment zijn de thema’s: veiligheid, realisatie vernieuwing wegdek en afrastering 

en TV en Internet via ITT desk aan de orde. De samenvatting van dit gesprek is 

toegevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief. Een volgende gesprek staat gepland op 

10 oktober.  

Gesprekken met Directie: In een email van 3 augustus 2017 heeft Europarcs de 

eigenaren geïnformeerd over het centraliseren van het eigenarencontact. Ook is het 

bestuur geïnformeerd dat dhr. Remco Pluim een aanvullende verantwoordelijkheid 

krijgt voor alle parken van Europarcs. Deze twee veranderingen hebben naar onze 

mening met name voor resort Brunssummerheide, invloed op de responstijden van 

het eigenarencontact en de bereikbaarheid van Remco Puim. Daarom hebben wij 

ook een gesprek aangevraagd met dhr. Wim Vos. Dit gesprek staat gepland op 9 

november. 

Overleg met andere parken. Op 11 november heeft een delegatie van het bestuur 

overleg met de vertegenwoordigers van de besturen van resort Limburg en  de 

Achterhoek 

Infrastructuur  

De installatie van TV en internet via ITT Desk op resort Limburg heeft vertraging 

opgelopen, bovendien heeft resort Bonaire een hogere prioriteit gekregen. Er zijn op 

resort Brunssumerheide al beperkte voorbereidingen getroffen en volgens de laatste 

informele informatie van ITT desk wordt in oktober gestart met de installatie op resort 

Brunssummerheide. De bedoeling is dat voor  Kerst 2017 internet en TV zijn 

gerealiseerd. 

De toegangsweg aan de bovenzijde naast het dierenpark is op verzoek van het 

bestuur van de Belangenvereniging door de gemeente Heerlen voorzien van een 

nieuwe toplaag. De gemeente heeft toegezegd ook de verlichting naast deze weg te 

repareren.  

Wegen en afrastering. Het is nog steeds de planning om voor het einde van dit jaar 

het wegdek volledig te renoveren en het oude hekwerk aan de zijde van de 

Brunssummerheide te vervangen. 

Website en facebook. 

Facebook: Het bestuur heeft een Facebookpagina gemaakt waar alleen leden van de 

vereniging lid van kunnen worden. De pagina staat geregistreerd onder de naam 

“Eigenaren Chalets Brunssummerheide” met het email adres 

facebook@eigenarenbrunssheim.nl”. Deze pagina wordt door het bestuur gebruikt 

om laatste nieuwtjes te publiceren en kan door leden gebruikt worden om 

interessante informatie voor andere leden te publiceren. Voor nadere informatie kunt 

mailto:facebook@eigenarenbrunssheim.nl


Nieuwsbrief oktober ’17 Belangenvereniging 

u contact opnemen met de secretaris John Derks email: 

secretaris@eigenarenbrunssheim.nl.  

Website. Onze website wordt “opgeknapt” en we hopen op korte termijn meer 
informatie op de website met u te kunnen delen. www.eigenarenbrunssheim.nl.  
 

Nieuwe BEX 

In de laatste nieuwsbrief van Europarcs is aangegeven dat de 20 % provisie in 2018 

komt te vervallen. Hiervoor moet een nieuwe BEX worden ondertekend. Wij hebben 

met Remco Pluim afgesproken dat een concept van een nieuwe BEX eerst aan ons 

wordt voorgelegd. (zie ook bijlage bij deze nieuwsbrief). Tot op heden hebben wij nog 

geen concept gezien en de opzegtermijn voor een nieuwe BEX is in principe 1 

oktober. Wij vragen leden om ons te informeren als zij zijn of worden benaderd voor 

een nieuwe BEX.  

Oproep voor nieuwe leden en bestuursleden.  

Bestuursleden. Op dit moment wordt het bestuur  door diverse leden ondersteund 

voor verschillende deelprojecten. Voor een verantwoorde continuïteit is er echter  

dringend behoefte voor het structureel invullen van de functie van vice voorzitter, met 

de bedoeling om op termijn de functie van voorzitter te kunnen vervullen. Indien u 

hiervoor interesse heeft neem dan contact op met de secretaris. 

Nieuwe leden. Het benaderen van nieuwe leden via Kadasterdata is niet in alle 

gevallen eenvoudig te realiseren. Wel blijkt dat eigenaren die benaderd worden 

veelal niet op de hoogte zijn van het bestaan van onze vereniging en wel lid willen 

worden. Wij willen dus alle leden oproepen om in geval van contacten met “eigenaar 

buren” het bestaan van de Belangenvereniging ter sprake te brengen en te verwijzen 

naar onze website www.eigenarenbrunssheim.nl. of de secretaris 

secretaris@eigenarenbrunssheim.nl 
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