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Vereniging van Erfpachters Kruininger Gors 
i.s.m. Stichting Recreantenbelangen Kruininger Gors 

 

Secretariaat:  postadres:  Schrijnwerkerstraat 49, 3123 EJ  Schiedam. 
                       e-mail:        secretariaat@srbkruiningergors.nl 

                       telefoon:     06-16643157    
 

Verslag  gezamenlijke vergadering van Vereniging van Erfpachters - en Stichting Recreanten Belangen Kruininger 

Gors, gehouden op 7 augustus 2011. 

 

Aanwezig bestuur:  René Huijser, Lien de Bruin, Cees Mets, Arnold Vermeulen en Corrie Tuinenburg-van der Wal. 

Afwezig met kennisgeving, Franny Gijze. 

Aantal leden aanwezig, volgens de getekende presentielijsten : 65 

 

1. Opening en Mededelingen 

De vergadering wordt geopend om 11.00 uur door de heer Huijser, hij deelt mee dat er op de punten 6 en 7 een 

aanvulling is en wel dat 2009 reeds behandeld is.  Aldus wordt de agenda vastgesteld. 

2. Inkomende en uitgaande stukken. 

Er zijn inmiddels diverse schriftelijke adres wijzigingen ontvangen, waarvoor onze dank. De voorzitter wijst erop dat 

het belangrijk is dat u de wijzigingen ook aan ons door blijft geven. Het bestuur heeft inmiddels via e-mail een 

verzoek gekregen van de Molecaten Groep om zitting te nemen in de Klankbordgroep. Daar zijn wij blij om en zullen 

dan ook op de uitnodiging ingaan.  

3. Notulen vergadering 25 juli 2010 

Bij de vraag over op of aanmerkingen deelt de heer M. Groosman mee dat de reden van zijn terugtrekking niet was 

i.v.m. gezondheid maar uit onvrede. Aldus genoteerd en dit wordt op het verslag 2010 gecorrigeerd. 

Na bladzijde voor bladzijde doorgenomen te hebben en geen verdere op of aanmerkingen hierop, wordt het verslag, 

na dankzegging aan de secretaris, goedgekeurd en definitief vastgesteld. 

4. Bestuursverslag seizoen 2010-2011 

Dit wordt doorgenomen en zonder op of aanmerkingen goedgekeurd. De heer Huijser wijst nog even op het belang 

om toch vooral de polisvoorwaarden van uw verzekering na te kijken of men ook verzekerd is voor de opruimkosten 

bij brand. De heer Mets vertelt over de 2
e
 maasvlakte en beveelt u aan om vooral eens een bezoek te brengen aan 

Futureland. Het nieuwe strand zal naar verwachting  mei/juni 2012 open gaan.  

 Bij het halfjaarlijks overleg met de Molecaten Groep werd de brandveiligheid door ons ter sprake gebracht en men 

heeft dit jaar  in samenwerking met de brandweer de brandputten gecontroleerd. 

De waterdrukproblemen zijn uitbesteed aan Evides en zullen waarschijnlijk nu verholpen zijn.  

De slechte verlichting is een taak van Rijkswaterstaat op de doorgaande wegen, en tussen de paden van de 

Molecaten Groep. Hier zal weer over gepraat worden bij het overleg. Ook de slechte staat van de parkeerterreinen 
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zullen we weer melden. Het is wel raadzaam dat iedere kampeerder zelf contact opneemt met de Molecaten Groep 

als er iets niet in orde is.  

De activiteiten in de recreatiezaal zijn ter sprake gebracht en men heeft geconstateerd dat o.a. de (ouderen)soos 55+ 

een goed onderkomen heeft gevonden. In het hoogseizoen krijgen de kinderactiviteiten voorrang. Voor de oude 

recreatiezaal schijnt een sloopvergunning te zijn aangevraagd en deze mag niet meer worden gebruikt. 

De kosten die de Molecaten Groep rekent voor o.a. de schouw bij verkoop huisjes zijn inderdaad hoog maar daar 

kunnen wij niet veel aan doen. Dat is de keuze van de ondernemer (de tarieven zijn marktconform).  

Vanuit de zaal kwam de opmerking dat men erg vaak auto’s bij de huisjes zag en men vroeg zich af hoe dat kan. Dit 

zal bij het overleg naar voren worden gebracht.  

       5. Samenstelling en verkiezing bestuur  

De voorzitter verzoekt nogmaals om aanmeldingen uwerzijds om  toe te treden tot het bestuur, omdat we wel wat 

versterking kunnen gebruiken. Dit is altijd mogelijk, telefonisch of via e-mail. Voorlopig zijn er geen aanmeldingen. 

6. Verslag kascontrolecommissie 2010  

De heren Leenstra en Patijn hebben geen opmerking wat betreft de controle en adviseren het verslag goed te 

keuren met dank aan de Penningmeester. Tevens zullen zij het volgende jaar weer worden uitgenodigd voor de 

kascontrole over het verslagjaar 2011. 

7. Financieel verslag en vaststelling contributie 

Het borgfonds en de mogelijke uitkeringen blijven in tact t/m het jaar 2017 tot bekend is wat de 

herstructureringsplannen inhouden.  De vergadering zal uiteindelijk moeten beslissen. 

8. Contributie vaststelling 

 De contributie voor 2012 wordt weer (ongewijzigd)  vastgesteld op € 7,50. De vergadering is het hiermee unaniem 

eens.  

9. Herstructurering Kruininger Gors  

Het is de bedoeling dat in het voorjaar 2012 meer bekend gemaakt zal worden. Er zijn 4 personen benoemd voor de 

klankbordgroep en ook wij zijn uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De mededeling omtrent de herstructurering 

zal door de Molecatengroep zelf naar buiten worden gebracht. Er zijn inmiddels enquêteurs op het park aanwezig 

die met een uitvoerige lijst de wensen van de mensen zullen inventariseren.   

We kunnen wel al meedelen dat de standaard maten voor een nieuw kampeerhuisje maximaal 45m2 zal zijn. De 

putten voor de brandeisen zullen in kaart worden gebracht en er zullen op diverse plaatsen brandblussers moeten 

komen(mogelijk in ieder kampeermiddel). Er zal ook gekeken worden naar de plaats en afstand van de auto’s bij de 

parkeergelegenheden (ca 200 m) en de ruimte tussen twee huisjes moet minimaal 3 meter zijn.  

Vraag: wat als de ruimte twee meter is? Antwoord bestuur: Dan moeten de wanden van beide huisjes (binnen of 

buiten) van brandwerend materiaal (verf kan ook) worden voorzien. 

Vraag: wordt er tot 2017 niets meer aan de bestrating gedaan? Vooral vlak voor het kantoor is het bijna gevaarlijk 

voor mensen met o.a. rollators.  Antwoord bestuur: De veiligheid zal zeker door de Molecaten Groep in de gaten 

worden gehouden, maar wij nemen dit mee bij ons halfjaarlijks overleg. 
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 Vraag van C. v.d. Bosch van de Zeehoeveweg 7: er staat een huisje via marktplaats te koop op de Enk en daarin staat 

dat ze schriftelijk goedkeuring hebben om daar te blijven staan, hoe kan dit?? Antwoord bestuur : volgens ons kan 

dit niet waar zijn, maar ook dit gaan we vragen tijdens het jaarlijks overleg met de Molecaten Groep.  

10. Gezondheidsbeleid 

De wens van een hartdefibrillator blijft bestaan. De Molecaten Groep vindt het ook belangrijk. Ondanks de kortere 

aan rijtijden van de ambulancedienst vanuit Brielle, blijven de eerste minuten het belangrijkst. We zullen vragen om 

dit in de plannen voor de herstructurering (en liefst eerder) mee te nemen. 

11. Rondvraag 

B.J. Bulte, Dijkzicht 33: Kan je een huisje zonder Erfpacht nu niet verkopen? Antwoord bestuur: Na overleg met het 

kantoor kan men zeker het huisje verkopen al naar gelang de toestand van het huisje etc. Er volgt dan een inspectie. 

Dhr Thomassen, Dreef 3:  U zegt 45 m2; in de Oostvoornse krant staat dat er chalets gebouwd gaan worden van      

70 m2, is die 45 m2 nou maximaal of minimaal en wat als je huisje al groter is? Antwoord bestuur:  Dat moet 45m2 

maximaal zijn, anders zou men net zo groot kunnen bouwen als het terrein. Men zal zeker niet eisen dat de 

bestaande huisjes die groter zijn, en mogen blijven staan, kleiner moeten worden tenzij je gaat verbouwen of 

verkopen.    

Evenwel, Waalboer25: Moeten voor die chalets huisjes worden gesloopt en waar komen die te staan? Antwoord 

bestuur: daar kunnen we niets op zeggen , maar de belangen van de huidige kampeerders zullen goed worden 

overwogen. Het is nog niet zeker dat er chalets gebouwd gaan worden; het bestemmingsplan voorziet hier wel in. 

Van Deursen, Windhoek 35: Blijft de periode voor bewoning nog steeds 6 maanden? Denk aan John Schipper, die 

wel permanent op het terrein verblijft. Antwoord bestuur: Volgens de laatste gegevens is dit nog steeds zo. Over de 

heer Schipper weten we niets. 

Vos, Windhoek 44: Wat gebeurt er met de erfpacht na 2017, komt er een nieuwe erfpachtperiode?? Antwoord 

bestuur: Dit wordt niet uitgesloten, maar waarschijnlijk horen we daar in 2012 meer over. De Molecaten Groep ligt 

volgens zeggen met hun planning op schema dus misschien krijgen we ook daar meer duidelijkheid over in het 

voorjaar.  

Veltenaar, Essenhof 27: Zijn we dan beter af met huren of erfpacht? Antwoord bestuur: Dat is vrije keus en moet 

individueel worden bekeken. Wanneer daar vragen over zijn t.z.t. dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Verschuuren, Essenhof 6: Ondanks diverse pogingen bij het kantoor om iets aan het voetbalveld te doen, zodat er 

leuk en veilig kan worden gevoetbald, wordt er niets gedaan door de Molecaten Groep. Kunnen jullie hier iets mee 

doen? Antwoord bestuur: we zullen het bij het halfjaarlijks overleg weer naar voren brengen.  

Van Diejen, Essenhof 30: Waar is de controle op de auto’s die bij de huisjes worden gewassen? Hoe zit dat met de 

sleutels van de paaltjes? Antwoord bestuur: ook dit nemen we mee in het overleg. Men kan op medische gronden 

een sleutel krijgen maar dat is uiteraard n.v.t. op autowassen.   

Verder wordt er nog gevraagd hoe het zit met de honden die verboden zouden zijn, maar waarvan er steeds meer 

schijnen te komen. Hierop zei de voorzitter dat honden op de openbare weg helaas niet verboden zijn en dat de 

Molecatengroep daar weinig aan kan doen. 

5. Sluiting 

Nadat de voorzitter de aanwezigen heeft bedankt voor hun komst sluit deze de vergadering om 12.10 uur.  


