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Het bestuur van de Coiiperarie Bungalowpark De Leiure U.A. is als volgt samengesteld: 

voorzitter de heer  2008 aftredend 
secretaris de heer  2007 aftredend 
penningmeester mevrouw  2007 aftredend 
bestuurslid mevrouw  2007 aftredend 
bestuurslid de heer  2008 aftredend 

Het bestuur heeft zich in 2005 met de volgende onderwerpen bezig gehouden: 
- Permanente bewoning 

-Parkbeheer (onderhoud en netheid van het park) 

- Postbezorging 

-Beschoeiing 

- AfvaUcontainer 

- Spinnenbestrijding 

Permanente bewonine 

Het bestuur heeft veel energie gestoken in de problematiek van permanente bewoning. 
Er is door de heer  en heer  veel overleg geweest met diverse politieke partijen en instanties om 
permanente bewoning door de gemeenteraad te la~ijgen. 

Ondanks bovengenoemde inspanningen om permanente bewoning mogelijk te maken, werd op initiatief van de 
fracties: Lokaal Centraal ,PVDA en Roodgewoon een "Initiatiefvoorstel De Leiree" ingediend. 

Doordat op het laatste moment de PHS overstag ging en dat initiatiefvoorstel steunde, werd in de 
Raadsvergadering van 21 december 2005 besloten dat er persoonsgebonden beschikkingen afgegeven zouden 
worden. 

Gelukkig konden wij bewerkstelligen dat de peildatum van 31 okt. 2003 véranderd werd in 20 december 2005. 
Dit houdt in dat personen die voor 20 dec. 2005 permanent op ons park wonen, in aanmarldng komen voor een 

persoonsgebonden gedoogbeschiklQng. 

Inmiddels hebben de. eigenaren of gebnukers van ons park een brief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer 
/ ontvangen omtrent persoongebonden beschiklángen. 

Parkbeheer 

De coi3rdinerende commissie heeft, als vervangend parkbeheerder, de lopende zaken op het park adequaat 

kunnen oplossen. Echte calamiteiten hebben zich in het afgelopen jaar niet voorgedaan. 

Het onderhoud van de groenvoorzieningen, zoals het schoffelen van de perkjes, het bijhouden van de 

beukenhaag, het maaien van de slootwal, alsmede het verwijderen van de mogelijke rommel in het water is door 

de Triobedrijven naar tevredenheid afgewerkt. 

Postbezoreing 

Velen hebben inmiddels de postbezorging geregeld via de beschikbare brievenbussen bij de ingang van het pazk. 

Om een wildgroei aan stickers en reclame-uitingen te voorkomen was besloten dat het niet is toegestaan, zonder 

toestemming van het bestuur, de brievenbussen met eigen stickers te beplakken. Helaas hebben we enkele leden 

moeten verzoeken dit alsnog te verwijderen. 

Om nodeloos misbruik van de brievenbussen, die niet in gebruik zijn, te voorkomen is besloten deze te blokkeren 

zodat geen papiertroep of anderszins hierin gedeponeerd kan worden. 

Verder hebben we moeten vaststellen dat er nog diverse post verkeerd is geadresseerd. 

In overleg met de PTT is besloten niet goed geadresseerde post terug te sturen naar de afzender. 


