
Toekomst Molecaten Park Kruininger Gors 

Informatiebrief nr. 2 

       Oostvoorne, 16 oktober 2014

Geachte heer / mevrouw,

In 2013 zonden wij alle kampeerders onze Informatiebrief Toekomst Molecaten Park Kruininger Gors 
Deze Informatiebrief nr. 2 is een aanvulling op de reeds verstrekte informatie.

Sinds het najaar 2013 zijn er veel werkzaamheden achter de schermen verricht en bleef het daarom 
geruime tijd stil. Nu op belangrijke zaken door intensief onderzoek of inhoudelijk overleg met derden 
meer duidelijkheid is gekomen, kunnen we u nadere concrete informatie geven.

1.  Voormalig recreatiegebouw
De sloopvergunning is afgegeven. Het voormalig recreatiegebouw zal aankomende winter worden 
gesloopt.

2. Capaciteit afvalcontainers (Moloks)
Afgelopen jaar hebben we gezien dat op een aantal momenten problemen zijn ontstaan bij het legen 
van de Moloks. Wij gaan kijken of op sommige locaties het aantal kan worden uitgebreid.

3. Riolering (stand van zaken)
Dit voorjaar is het hoofdriool technisch gecontroleerd. De rapportage heeft de nodige 
aanpassingspunten opgeleverd. Werkzaamheden en groot onderhoud zullen zoveel mogelijk ’s 
winters plaatsvinden.

4. Elektriciteitskabelnet (stand van zaken)
Het elektriciteitsnet is doorgemeten. 220 centrale kasten moeten op termijn worden vervangen.
Deze werkzaamheden zullen direct ná 2017 binnen 3 tot 5 jaar worden uitgevoerd.

5. Waterleidingnet (stand van zaken)
Het ringleidingnet zal in direct na 2017 in fasen geheel worden vervangen door een systeem met 
rechte lijnen (vereist om stilstaand water te vermijden). In verdeelputten (buiten de staanplaatsen) 
zullen watermeters worden aangebracht. Vanuit die putten zullen nieuwe aansluitingen naar de 
randen van de  staanplaatsen worden gebracht.

6. CAI-net
Momenteel vindt onderzoek plaats naar een mogelijke combinatie van tv en internet. Zodra hier 
meer over bekend wordt, komen we hierop terug.

7. Paden / wegen
Diverse klachten zijn binnengekomen over slechte paden of wegen. In de komende tijd zullen de 
nodige noodreparaties door onze service dienst worden uitgevoerd.

8. Strand
Het weghalen van een aantal basaltblokken van de in het verleden aangebrachte dammetjes heeft 
nog niet tot het gewenste resultaat geleid; het weghalen van de dammetjes is nu in onderzoek.
Zo nodig zal extra zand aan het strand worden toegevoegd.



9. Coniferen
Zoals u weet dienen - in verband met brandveiligheid -  alle coniferen per 1 januari 2017 te zijn 
verwijderd. Met ingang van heden kunt u deze op een centraal inleverpunt inleveren, namelijk op het 
dagparkeerterrein (links van het Gorspaviljoen). De groencontainers op de parkeerplaatsen K, C, M 
en E blijven tot half november a.s. staan. Er geldt geen herplantplicht.

Vervangende aanplant (zoals heggen), of een bouwsel (zoals een rozenboog) dient u schriftelijk aan 
te vragen. Tot 1 april 2017 rekenen wij geen kosten in verband met de aanvraag en beoordeling. Bij 
twijfel of een boom een ‘conifeer’ is, kunt u contact opnemen met de receptie. Bij grote en solitaire 
coniferen, die u zelf niet kunt verwijderen, kunt u ons (schriftelijk) verzoeken u te assisteren. 

Naar verwachting zal in de komende tijd meer duidelijk worden. U kunt dan nadere informatie 
tegemoet zien.

Wij zijn u graag van dienst.

Met vriendelijke groet,

Recreatiepark 
Kruininger Gors b.v.,

I. van de Pol, parkmanager


