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PAR~~REGLEMENT 

(tevens huishoudelijk reglemeirt) 

Verantwoordelijkheden 

Elke eigenaar van een recreatiebungalow is medeeigenaar van alle gemeenschappelijke 
voorzieningen van het recreatie-bungalowpark De Leire, zoals weg- en waterwegen, 
walbeschoeiing, verlichting, parkeerplaatsen, rioleringstelsel, gemeenschappelijke 
groenvoorzieningen, enz. 

De eigenazen hebben een vereniging opgericht in de vorm van een cooperatie {Coáperatie 
Recreatiebungalowpark De Leine U.A.), met als doel het behartigen, bevorderen en 

~ onderhouden van de gemeenschappelijke belangen in het kader van de infrastruetureie 
voorzieningen zoals wegen, terreinverlichting, riolering, afvalverzameling en algemene 
groenvoorziening. 

De leden hebben een aantal spelregels opgesteld, waarvan wordt verwacht dat een ieder zich 

hieraan zal houden_ Het bestuur van de cooperatie is bevoegd om bij overtxeding van dit 
reglemerrt passende maatregelen te nemen, die voor overtreders verregaande consequenties 
kan hebben. 

Het bestuur van de coáperatie, als ook haar leden, heclrten er aan om het park ins goede staat 

te houden en het de parkbewoners zoveel mogelijk naaz hun zin te maken. Wij doen hierbij 

dan. ook een beroep op ieders verantwoordelijkheid in deze. 

Het behoort tot de taak van de parkbeheerder en/of diens vertegenwoordiger om namens het 

bestuur controle uit te oefenen op de nakoming van dit parkreglemerrt en zonodig handelend 

op te treáen. Individuele bestuursleden komen dezelfde bevoegdheden toe. 

Het park omvat veel water. Let vooral op kleine kinderen die de zwemkunst nog niet machtig 

zijn. Tref hiervoor zo nodig voorzieningen, bijvoorbeeíá een zwemvest, die hei risico van 

verdruiking tegen gaan. 

Tot de onverdeelde eigendommen worden gerekend: 

De verkeerswegen Vaarwegen, walbeschoeiing* en duikers Vaste brugverbinding 

Riolering Rioolgemaal Straatverlichting 

Braadputten Grond van overhoeken (bij brug) Erfafscheidingen 

Beukez~taag (z.~.) Plantenbakken rotondes Slagboa~xz entree 

De beweegbare brug over de doorvaart naar het meer is hiervan uitgezonderd. 

~ roet uitzondering van die deren die tot de erven van de kopers behoren. 
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1. Verlccer 

Gemotoriseead verkeer is op het Bark alleen toegestaar door bevoegde pe~onezt 
van recreatiebungalows. 

Bezoekers parkereaa áun voegtuig op de algemene parkeerplaats voor bezoekgis b~ de ingang 
van het park 

;-~•. 
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2. Vaartuigen. 

De maximum vaarsnelheid op de waterwegen van het pazk is 5 km/a. 
Op het Zuidlaardermeer is de mtaximum snelheid 12 km/u. 

Vaartuigen van bewoners/huwrders mogen worden afgemeerd in het eigen vaarwater achter de 
recreatiebungalows en mogen afgemeerd de erfgrenzen niet overschrijden. 
In verband met de beperkte vaarbreedte van de wateren op het park, mogen de vaartuigen niet 
breder zijn dan twee meter. Afwijkingen zijn alieen mogelijk indien het bestuur van de 
coóperarie hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verleend. 

De vaartuigen dienen zo dicht mogelijk langs de kade te worden afgemeerd en dienen 
zodanig te worden vastgemaakt, dat zij te allen ti}de op deze plaats blijven liggen. 

Langs kadewanden die tot het gemeenschappelijk eigendom behoren, mag niet warden 
afgemeerd. 

In de wintermaanden mag worden verwacht dax de waterstand hoger is. Om die reden 
adviseren wij de eigenaren van de vaartuigen om veiligheïdsredenen vaartuigen in de herfst 
en gedurende de winter uit het water te halen 

Verwijder in de wintermaanden ook fenders of andere hulpmiádelen, die dienen om 
beschadigen van boten die aan de kade zijn afgerneerd, tegen te gaan. Dit voorkomt een 
rommelige aanblik buiten het vaarseizoen. 

Alleen de vaartuigett die bestemd zijn voor het gebruik vanaf het pari magen op het terrein 
van de eiger~aar/bewone~r worden gestald. Dit geldt ook voor de bij de vaartuigen behorende 

~~ bootdraiiers en andere aanh~uigwwagens voor het vervoer van boten. 

De walbeschoeiing maakt deel uit van de onverdeelde eigendommen voor zover deae bui#en 

de eigen erfgrenzen vallen, en behoren derhalve toe aan de coóperatie. Langs de beschoeiing 
dat deel uitmaakt van de gemeenschappelijke eigendommen mag niet worden afgemeerd. 

Wij adviseren am or~uid en met name boomwortels (van bv. jonge boompjes) dienen tijdig 

en liefst definitief te verwijderden, teneinde beschadigingen aan de beschoeiing te 

voorkomen. Het spreekt voor zich dat het onverstandig is inde omgeving van de beschoeung 

bomen of struiken te planten die op termijn door wortelgroei de walbeschoeung kunnen 

beschadigen. 

Voor het in- en uit het water halen van de boten mogen de Zeden van de cooperatie kosteloos 

gebruik maken van de helling op het te2rein van het recreatiecentrum DeLeire (sleutel bij 

beheerder afhalen). Ook kan gebruik worden gemaakt van de helling bij de Zeilvereniging 

Zuidlaardermeer, doch hiervoor is een vergoeding verschuldigd, tenzij men lid is van deze 

vereniging. 



De Leire U.A.` 

Meerweg 6Z, 96Qb PP Kropswolde 

-4-

3. Milieu en haisdieren. 

Buiten de woonerven moeten honden altijd xijn aangelijnd. Uitwerpselen worden door de 
honde~z~ezitter direct opgeraimd en op een verantwoorde wijze afgevoerd. 
Het is iedere eigenaar en/of gebn~iker van cen bungalow ícegestsan ten hoogste twee honden 
of katten a~ huisdieren op het park te houden.-Deze huisdieren mogen niet onbeheerd worden 
gelaten. De bezitter van huisdier is er veratttwoordelijk wordat deze hu~sdierea op geen 
enkele wijze overlast veroorzaken. Voer het aanwezig hebbes van andere huisdieren dan 
honden afkatten diern vooraf sc}u~iftelijke toestemming te worden- ver~egen,van het bestuur 
van de co~per~ie. 

Voer beesten en watervogels niet meer dan dat ze ap det moment nod~g:hebben. Hiermee . ~~` 
wordt het aantrekken van rattensen .stankoverlast tegea:gegaan. 

Meldt de si~natering.vau wate~komynen (musk~s~°attea):bei}; ó~ pac~rbehe~rd~r, ,adat de 
musin~~attenbestrijding var de provincie Grrorringen leertegen matregelen kan treffen. ,_ 

Bezorg uw mede- ecrea~ten g+e~n ~{gel~ds}overlast:%~aodig motorlawaai. Muziek e.d.}. 

Gebruik geen bestrijdings- en stimuleringsmiddelen die bedt~eigend kunnen eija voor liet 
milieu, mens en -dier. 

Middelen aie mïliéuv ilend zijn, dienart zcxlanigte~worde~ gebr~ziki en ~fge~fletd dat: zij 
het milieu (water, gord enlucht) oP geen enkele wijze kt~nen aantasten. 

Op een cemrale plaats duiten ~1~et parl~ sta cvntanners waar het;hz►iswil:g~cheàden kan 
worden aangeboden-(CUT;:pater en glasj.,De parkbeheerder zorgt voor een veraatwaorde 
afvoer wan het wil. Het gehik-hierbij van:milieuvriendelijke:(aflneekbaar ut het milieu) 
vuilniszakken is verplicht, met uitzondering van de papier en kanoncontainer. 

Chemisch afi+at díear rnet ~f vera{rtwoard af te. veeren: 

Elke vorm van gmf afval ,en. gifval. dieirt maa -zelf af te voeren. Afvaï dat .in plastic 
iwisvuilzalcken verpakt ̀ kan.word~; kan inde desbetreffende cover wordezt gcdePoneerd. 

Werk er asn mee day zich op-~e.~:park en in hct water geeanzoge~aaamd zwerfvuil beviucít. De 

parkbeheerder hoeft geen slordigheden van bewoners op te ruimen. 

Bescherm de riolering door er geen schadelijke afvalstoffen in te de~pen,.maar aak.: 

`~ieriocí ek" materïaai' befioart:niet te woráen doorgespoeld (~erstappi~gent),;t~ls blijtc~,d~t da 

veroor~ker var een-rioolv+a~toppittg:bekend is; dan:~il[en de o~stopppiugskosten;~vorden 

verhaald op die veFoorzaker. 
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4. Groeavoorriening. - _ . . 

De groenstroken van de erfafscheidingen taais die oorspronkelijk zijn aangelegd als 
onderdeel van de eerste verkoop van de bungalows en andere kavels, dienen intact te blijven, 
waarbij wij een maximale hoogte van ongeveer twee meter voorstaan. Het is derhalve niet ~ ,í 

-toegestaan erfafscheidingen tovervangen door andere materiaal. 

Het is niet toegestaan opgaand hout inde tuin te hebben, waardoor het uitzicht van de andere 
eigenaren en/of gebruikers en het ontvangen van licht en lucht via ramen belemmerd zou 
kruinen worden. 

De gemeenschappelijke groenvoorzieningen zijn door het bestuur in huur uitgegeven, worden 
onderhouden door bepaalde eigenaren of worden anderszins onderhouden. 

Het is uíet toegestaan om van deze voorzieningen — op welke wijze dan ook —gebruikte 
maken (er doorheen lopeq ent.). 

5. Woonerven bungalows. 

In de knop-aanneemovereenkomst van de bungalows zijn regels opgenomen ten aanzien van 
voorzieningen van nutsbedrijven. 

in de akte van overdracht (verkoop grond} is reeds bepaald dat behoudens de krachtens 

voormelde aannemingsovereenkomst te stichten opstallen en de krachtens cïe thans mogelijke 

uitbreidingen overeenkomstig modellen zoals op genomen in de brochure van 101095 of 

herziene uitgaven hiervan, geen verdere opstallen zoals schuurtjes, schuttingen, hekken en 

,--~ 
dergelijke worden gesticht. 

Voorts is hierin bepaald dat het verkochte uitsluitend mag worden gebzuikt voor recreatieve 

doeleinden. Het verkochte mag niet worden gebnzikt ter uitoefening van een beroep of 

bedrijf of voor woondoeleinden die anders dan zuiver recreatief kunnen worden aangemerkt. 

Permanente bewoning is derhalve niet toegestaan. 

Het aanbrengen van op-, aan- en oaderbouw(en), is zonder schriftelijke toestemming vooraf 

van het bestuur van de eo6peratie verboden. Het architectonisch uiterlijk van de 

recreatiebungalow mag niet worden gewijzigd mits de archi#ect die het park heeft oirtworpen 

schriftelijke toestemming voor de gevraagde wijzigingen) heeft verleend. Het aanvragen van 

de wijzigittg(en) bij de architect kan alleen door het bestuur van de cooperatie geschieden. 

Om het aanzien van het park op een ~sthe~tisch verantwoord peil te houden verzaekezi wij 

beplantingen toet verder door te laten groeien dan twee meter hoog. 

Het langdurig parkeren van bijvoorbeeld caravans {hanger dan een maand) op de erven is niet 

toegestaan. 
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Er mogen geen bouwwerken op de ervett worden geplaatst. 

Voort het uitvoeren van de sari de parkbel~dex opgedragen werkzaamheden, dienx de 
parkbeheerder of diens vertegenwoordiger op de woonerven te worden toegelaten. 

6.Onderhoud bungalows. 

Van de eigenaren van de bungalows wordt ve~rw~acht dat de buitenperiferie van de bungalows 
goed worc}i onderhouden, 6ijvaorbeeld volgens de onderhoudsspecificatie van Fznncoat. 
Verder mogen de kletu-en weit en blauw niet worden gewijzigd, De juiste verfsoorten zijn 
onder meer verkrijgbaar bij de bouwmarkt in Kropswolde. ~ 

7. Uubeboawde kavels. 

Eigenaren die beschikken over zogenaamde onbebouwde kavels dienen aan dezelfde 
voorwaarden te voldoen aIs zij die bescbilcken over bebouwde kavels. Onbebouwde kavels 
dienen goed en regelmatig te wor+dea~ onderhouden Om esthetische reden en mogen deze 
kapels niet worden gebn~ik# voor opslag van maáeriale~ goederen en voertuigen e. d. De 
beplaming aan de straatzijde van de onbebouwde kavels dient ttiet hoger te zijn dan 1,50 
meier. 

& Medische help. 

Mocbt u dringend medische hulp nodig hebben dan kunt u dag en nacht (uitsluitend in 

dringende gevallen die geen uitstel dulden) een beroep doen op de parkbeheerder. Deze is 
t~iefonisch bereikUaar onder telefoomiummer (Q598) 322606 of 322700.Ook kaa men in 

noodgevallen (voor EHBO-hulp) gebruik maken van de bel naast de dart van het kantoor van 

de parkbeheerder (kantcfor recreatiecerrt~un De Leine). Tnd~ien u zelf rechtstreeks medische 

hulp inroept adviseren wij u +om de rijroute naar het park duidelijk aan te geven aar► de 

hulpgever en voor opvang zorg te c~agen bij de ingang van het park. 

4. Verhuur af ter beschikkia~telling. 

Indien de eigenaar van een r~reatiebungalow diara verblijf verlwurt of andens~zins ter 

beschikking stelt aan darden; dan wordt aangenamen dat hij/xij het geldensíe 

park lemem voldoende -ter kermis brengt aan deze derden en dat naleving hiervan wordt 

vereist. 

In huurovei eenkomsten die~rt naleving van het geldende parlQegleme~t te worden 

opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat men zich op anwe~tendheid kan baoepes3. 
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10. Vervreemding. 

Voor de terzake van de vervreemde re~reatiebungaIow verschuldigde voorschotl~ijdragen en 

definitieve bijdragen die in het topende of in hit voorgaande:boekjaar opeisbaar zijn 

geworden of nog zullen wordeq zijnde vervreemden en de v~rkzijger hoofdelijk 
aansprakelijk zonder daí ingebrekestelling en/ofrechterlijke tussenkomst is vereist. 

11. SlotbepaW~gen. 

Iedere ~igez~aar is verplicht het parkreglemerrt (tevens huishoudelijk reglement) zoais dif door 

de Algemene Eetier Vergadering(ALV} is vastgesteld, na te leven. , 

Het staat ieder stenngerechtigd lid van de caópera~ie vrij om bij het bestuur van de caóperatie 
een verzoek in te dienen om andere dan de }uerin opgenomen onderdelen in het 

parkreglement op te nemen en/of de genoemde onderdelen aan te willen pássen. Wijzigingen 

van dit reglement zijn slechts van kracht als deze door. de.ALV akkoord zijn bevonden. 

. .•,. , 
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