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Voorjaarsmededelingen
1. De jaarlijkse ALV is op 1 mei as. om 11.00
uur. U ontvangt hiervoor half april de
uitnodiging en de benodigde stukken.
2. De voorjaarsborrel luidt traditiegetrouw het
nieuwe seizoen in. Alle eigenaren en
pachters worden hiervoor uitgenodigd. De
datum is eveneens: 1 mei van 16.00 uur
tot 18.00 uur in de bistro.
3. Marco is nog druk op zoek naar een
passende huurder voor de bistro. Op dit
moment is dit nog niet rond. Voor de
voorjaarsborrel kunnen we wel in de bistro
terecht. Als er vrijwilligers zijn die op 1 mei
in de bediening willen helpen, dan dit even
melden bij de receptie of via de mail:
marco@egelshoek.nl.

juli 2004 als voorzitter, hebben meegedeeld,
dat zij hun taken binnen de vereniging op de
aanstaande ALV neer zullen leggen. De
ledenraad betreurt deze stap ten zeerste,
maar begrijpt hun beider motieven. De
volgende nieuwsbrief zal grotendeels aan
dit afscheid gewijd zijn. Op de voorjaarsborrel willen wij hen bedanken voor de vele
jaren dat zij zich hebben ingezet voor de
Vereniging.
6. Door hun vertrek en door uitbreiding van het
aantal leden van 5 naar 7 is binnen de
ledenraad een aantal vacatures. U kunt nu
al uw belangstelling kenbaar maken. In de
uitnodiging voor de ALV zal een officiële
oproep gedaan worden.
7. Marco Comes is m.i.v. 20 februari j.l.
toegetreden tot de ledenraad als
vertegenwoordiger van de BV. Dit
lidmaatschap is conform het Huishoudelijk
reglement, gewijzigd op de BALV van 2111-2009. Hierin is vastgelegd dat de
eigenaar van het voor- en achterterrein een
permanente zetel krijgt in de ledenraad.
8. De ledenraad wenst u een prachtig en
zonnig seizoen toe.

Het wezenbosje
4. Afvalscheiding: de gemeente De Bilt wil het
plasticverpakkingsafval scheiden. Daarvoor
worden er speciale zakken gratis ter
beschikking gesteld die in de meeste
supermarkten verkrijgbaar zijn. (o.a. bij
C1000 in Maartensdijk) U kunt de gevulde
zak met plastic verpakkingsafval deponeren
in een speciale afvalcontainer die geplaatst
is op de Oosterspoorlaan in het dorp bij de
andere afvalcontainers
5. Rob Comes, sinds 27 april 1991
administrateur van onze vereniging en
Martin Palte, sinds de oprichting van de
vereniging lid van de ledenraad en vanaf 3
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In nieuwsbrief 9 bent u uitgebreid geïnformeerd
over het wezenbosje. Op de laatste
ledenraadsvergadering werd nu pas duidelijk
dat er nog een heel vervelende keerzijde aan
de uitbreiding van het wezenbosje zit. Binnen
100 meter van het leefgebied van de das mag
geen nieuwbouw gepleegd worden en zijn
bouw- en onderhoudsactiviteiten aan bungalow
en kavel gedurende een groot gedeelte van het
jaar verboden om het dassenleven niet te
verstoren. Dat maakt de verplaatsing van de
burcht naar het zuiden extra noodzakelijk voor
de bewoners van het park, van wie de kavel
aan de uitbreiding van het wezenbosje grenst.
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WOZ
Velen hebben eind februari de WOZbeschikking van de gemeente de Bilt
ontvangen. De waarde is bepaald aan de hand
van 2 chalets op Floris V en 1 bungalow op de
Egelshoek.
Een verhoging van 80% is geen uitzondering.
Hoewel het bedrag OZB-E misschien door u als
niet al te hoge kosten wordt gezien, telt de
waarde ook mee voor de inkomstenbelasting in
box 3. Een bijstelling van de WOZ-beschikking
naar beneden kan al snel een paar honderd
euro aan belasting opleveren.
De ledenraad adviseert u z.s.m. bezwaar aan te
tekenen. Ook als u nog geen goede
onderbouwing van uw bezwaar heeft, kunt u
toch bezwaar maken, een zgn. pro forma
bezwaar. Het bezwaar moet binnen 6 weken na
de dagtekening ingediend worden bij
hoofd afdeling Gemeentebelastingen,
Postbus 5150,
3502 JD Utrecht.
Een aantal leden heeft gevraagd of de
vereniging een gezamenlijk procedure kan
starten. De vereniging kan dat niet, omdat elk
lid een eigen beschikking heeft ontvangen. Wel
zal de ledenraad in de volgende nieuwsbrief
een aantal argumenten opsommen die u kunt
gebruiken bij een (latere) onderbouwing van uw
bezwaar.
Let u erop:
maakt u geen bezwaar of overschrijdt u de
termijn van 6 weken, dan staat de waarde
vast en kunt u er niets meer aan doen.
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beschikking (gedogen). Hierna volgt een notitie
van de gemeente de Bilt.
Binnen de gemeente De Bilt is een tiental
complexen met recreatiewoningen voor handen.
Deze recreatiewoningen zijn alle gesitueerd in
kwetsbaar gebied, hetgeen legalisering - op basis
van de door de minister zelf opgelegde
uitgangspunten - feitelijk onmogelijk maakt. Wij
zijn voornemens om in nadere samenspraak met
uw raad de huidige beleidslijn: “niet toestaan /
tegengaan van permanente bewoning van
recreatieverblijven” ook voor de toekomst tot
uitgangspunt te nemen (bron: mededelingenblad
de gemeente De Bilt 2-12-2004)

Uit bovenstaande notitie kan men afleiden, dat
de gemeente De Bilt nimmer kan legaliseren,
omdat aan een belangrijke eis van het Rijk, dat
de recreatiewoning niet in een kwetsbaar
gebied mag liggen, niet voldaan kan worden.
De minister van VROM heeft in haar brief van 11
november 2003 het beleidskader aan gemeenten
en provincies aangereikt. In dit beleidskader wordt
aangegeven onder welke voorwaarden
gemeenten persoonsgebonden beschikkingen
mogen afgeven:
- het object wordt al bewoond op de vastgestelde
peildatum;
- de beschikking is persoonsgebonden, aan het
object gerelateerd,
- niet overdraagbaar en vervalt in ieder geval op
het moment dat de betreffende bewoner verhuist
of overlijdt;
- het object voldoet aan de eisen die het
Bouwbesluit aan een woning stelt;
- het bewonen van het betreffende object is niet
strijdig met de milieuwetgeving.

Permanent wonen
Regelmatig worden er vragen gesteld over het
wonen op het park. Hieronder wordt dan
verstaan dat de bungalow op het bungalowpark
de Egelshoek het hoofdverblijf is van de
eigenaar. Naast aantrekkelijke park- en
verenigingskosten biedt het ook een
belastingvoordeel n.l. de kosten, zoals de
hypotheekrente, kunnen worden opgevoerd in
box 1.
De laatste jaren staat het wonen op
recreatieparken op de politieke agenda.
Daarbij is besloten, dat gemeenten
verantwoordelijk zijn voor het beleid en het
handhaven van de regels omtrent het wonen op
een recreatiepark.
Zij hebben de keuze tot legalisering van het
wonen, tot handhaven van de recreatieve
functie of tot een persoonsgebonden

Gemeenten zijn verplicht iedereen in de
basisadministratie op te nemen als het zich laat
aanzien, dat zij minimaal 6 maanden in
Nederland zullen verblijven.
Daarbij geeft de desbetreffende persoon een
woonadres op. Achteraf bekijkt de gemeente of
het opgegeven adres aan de eisen voldoet. De
gemeente onderzoekt vervolgens of de
inschrijving juist is en bevestigt de uitkomst aan
de inschrijver.
Hieronder ziet u zo’n bevestigingsbrief. Deze is
geschreven aan iemand die zich in de
gemeente heeft laten inschrijven met ons park
als woonadres.
Welkom in gemeente De Bilt waar u zich op 11-112009 als nieuwe inwoner heeft ingeschreven. U komt te
wonen in een mooie groene gemeente in het midden
van het land waar het goed toeven is.
De gemeente is wettelijk verplicht om bij een vestiging
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een overzicht te sturen van alle gegevens die in de
gemeentelijke basisadministratie (GBA) over u zijn
vastgelegd. Daarom ontvangt u hierbij uw persoonslijst
met daarop de genoemde gegevens. U heeft de
mogelijkheid eventuele correcties door te geven. Het is
belangrijk dat u uw gegevens goed controleert, omdat
de GBA door alle overheidsinstanties wordt gebruikt
voor de uitvoering van hun wettelijke taken en hun
dienstverlening aan burgers. In geval van
onduidelijkheden kunt u gerust contact met mij
opnemen.

huis is al verkocht en de bewoners moeten er
uit, terwijl het nieuwe huis nog niet gereed is.

Voor de goede orde deel ik u mede dat voor wat
betreft de rechtmatigheid van uw verblijf op
bovengenoemd adres, aan deze inschrijving geen
rechten kunnen worden ontleend. Op grond van het
bestemmingsplan mag er niet worden gewoond op
een recreatiepark / in een recreatiewoning. Dit is
illegaal.
Wij zullen dan ook de unit Toezicht van de afdeling
Vergunningen en Toezicht over uw inschrijving in
kennis stellen.

Van de huurders van de BV worden op het
moment van inschrijving de kentekens
geregistreerd. Dat heeft als voordeel,
dat de eigenaar van de auto snel opgespoord
kan worden, wanneer hij te hard heeft gereden.

Tot slot: in de Vierklank van 24 februari 2010
staat een uitgebreid artikel over de gemeente
de Bilt, dat zij handhavend is opgetreden tegen
een jong gezinnetje, dat aangaf permanent te
wonen in een recreatiewoning.

Kentekenregistratie

Daardoor is direct lik op
stuk beleid mogelijk. Er
zijn al 17 overtreders
aangesproken en dat
heeft veel effect
gesorteerd.
Het registreren van de
auto’s van VvE-leden is
al eens eerder op een
ALV besproken. De
vergadering heeft toen
met dit voorstel om
privacyredenen niet
ingestemd.

In eerste instantie lijkt het dat deze persoon op
dit adres mag wonen. Maar aan het einde van
de brief is duidelijk dat het niet is toegestaan.
Daarnaast wil een aantal leden van onze VvE
gebruikmaken van het gedoogrecht en heeft
zich op grond van het voorgaande eind vorig
jaar ingeschreven. Zij hebben dat ook kenbaar
gemaakt aan de ledenraad. Hun motivatie luidt,
dat de wet het mogelijk maakt en de
reglementen van de VvE hier niet tegen in
gaan.
De voorzitter heeft namens de ledenraad op die
brief het volgende geantwoord:
In jouw mail schrijf je dat ons reglement niet ingaat
tegen permanente bewoning.
Voor de goede orde maak ik je er nog even op
attent dat dit wel het geval is.
Zowel art 6 van het HHR als art. 9.1 uit de, ook
door jou ondertekende, splitsingsakte verzetten
zich daartegen.
Het leek ons goed je daar nog eens attent op te
maken.

Kort samengevat
Je mag op ons park het hele jaar door
recreëren, maar niet permanent wonen

Verschil nu is wel,
1. dat er een privacyreglement in de maak is,
dat misbruik van privacygegevens moet
voorkomen.
2. dat de VvE-leden hun pasje aan hun
‘huurders’ mogen uitlenen, waardoor er
meer onbekende auto’s op het park rijden.
Het kost veel moeite en tijd om te
achterhalen bij wie de auto hoort. De
mensen worden dan niet direct
aangesproken.
In het belang van het terugdringen van het
aantal snelheidsovertredingen heeft de
ledenraad het plan opgevat dit onderwerp weer
te agenderen op een (B)ALV.

Verzekeringen
Vraag: Hoe kan het dan, dat er soms mensen
op het park wonen in huisjes van de BV, soms
wel een jaar lang?
Antwoord: Deze mensen verblijven met
vergunning van de gemeente de Bilt. Het doet
zich meestal voor als een tijdelijk huisvesting
nodig is tussen twee woonadressen: het oude
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De VvE heeft op dit moment alleen een
wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, die de
kosten dekt voor schade die iemand lijdt door
nalatigheid van de vereniging.
De ledenraad onderzoekt of uitbreiding van het
verzekeringspakket noodzakelijk is met:
1. een rechtsbijstandverzekering;
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2. aansprakelijkheidverzekering voor de
ledenraadsleden.

De BV heeft 39/141 en de VvE 102/141 van de
kosten betaald.

Legionella.

Het onderhoud dat de BV hiervoor verricht, is
altijd met gesloten beurzen verrekend als
vergoeding voor het medegebruik van deze
voorzieningen door de huurders / pachters van
de 39 kavels, die eigendom zijn van de BV en
die niet tot de vereniging behoren.

Binnen de ledenraad is onduidelijkheid over de
noodzaak, dat alle tussenmeters van de leden
van de vereniging gecontroleerd moeten
worden. Een controle is best kostbaar omdat
het door een gecertificeerd bedrijf gedaan zou
moeten worden. De kosten bedragen ruim €
35.- per watermeter. Als alleen de aansluiting
op het openbare net - de hoofdwatermeter –
gecontroleerd moet worden, bespaart dat veel
geld.
Bij een inspectie door Vitens, onze
waterleverancier, bestaat de kans dat de VvE
nalatigheid verweten kan worden.
Als uw huisje een aantal weken niet is
gebruikt, is het noodzakelijk dat u de
leidingen goed doorspoelt door alle
kranen (warm en koud) een aantal
minuten open te zetten Zo voorkomt u
legionella in uw leidingen.

De ledenraad is van mening, dat deze
werkwijze de transparantie niet ten goede komt.
Zij streeft naar een juiste zakelijke verhouding
tussen de BV en VvE. Ook de BV wil stoppen
met het gesloten beurzen verhaal.
Dit betekent dat de ledenraad hierover nieuwe
afspraken moet maken.
In hoeverre dit consequenties heeft voor de
begroting en de jaarlijkse bijdrage is nog niet te
zeggen.
Een ding is zeker: het onderhoud van de
speelvijver moet op een ander manier
georganiseerd worden.

Verzoek
Weet u vanuit uw ervaring in een andere VvE
en/of vanuit specifieke kennis hierover of een
uitgebreide legionella controle al dan niet
noodzakelijk is, laat u het dan z.s.m. aan de
ledenraad weten.

Financiële verhouding BV en VvE
De VvE heeft een aantal investeringen gedaan,
die gezamenlijk door de VvE en de BV betaald
zijn.
Het betreft de speelwerktuigen en de slagboominstallatie.

Reacties
Als u wilt reageren, kan dat:
Ledenraad vd.VvE de Egelshoek 1
p/a C.A.A.Koenders, Wolbrantskerkweg 74G,
1069 DA Amsterdam
of via de email: vve.egelshoek@hetnet.nl
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