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VERENIGING VAN 
EIGENAARS BUNGALOWPARK 
 “DE EGELSHOEK 1” 
  

Graaf Floris V weg 32 3739 NB HOLLANDSCHE RADING 

Nieuwsbrief nr. 26 
5 september 2013 

De gasaansluiting 
(alle parkgebruikers) 

Joulz heeft voortvarend het gashoofdnet op het 
park aangelegd. De ledenraad is tevreden over 
de manier van werken van Joulz. Een aantal 
keren is er een leiding kapot getrokken. Deze 
werd dan met spoed weer hersteld, zodat de 
schade beperkt is gebleven. De opgebroken 
paden zijn ook weer goed hersteld.  
Met de  individuele aansluitingen is het niet zo 
vlot verlopen. De planning was, dat alles voor de 
bouwvak gereed zou zijn. Dit is helaas niet 
gelukt.  
Joulz heeft echter toegezegd, dat zij vanaf 2 
september weer doorgaat met het aanleggen van 
de individuele aansluitingen.  

Foto genomen op 4 september j.l. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
secretaris van de Vereniging:  

secretaris@vve-egelshoek.org. 

Mededelingen van de Bouwcommissie 
(VvE-leden en pachters op VvE-terrein) 

De bouwcommissie verwacht dat de gemeente 
De Bilt het nieuwe bestemmingsplan 
‘buitengebied Maartensdijk’ in september ter visie 

legt. Zij zal het bestuderen en aan de ledenraad 
advies uitbrengen over eventuele noodzakelijke 
vervolgstappen. 

Aanvragen 
77:   Vooraanvraag nieuwbouw. Afgehandeld. 

Het wachten is op de definitieve aanvraag. 
 
33:  Op de kavel is een bouwsel zonder 

toestemming van de ledenraad / 
bouwcommissie geplaatst. Inmiddels is 
hiervoor een aanvraag ingediend. De 
bouwcommissie zal deze beoordelen. 

 
Mededelingen van de BV 
(alle parkgebruikers) 

Bistro 
Sinds mei is er een nieuwe exploitant, Rob van 
Ginkel. Hij wilde van de bistro een Argentijns 
restaurant maken “El Erizo” (de Egel). Door 
omstandigheden is dat niet doorgegaan. Het 
heet nu Brasserie de Egel. 
We wensen Rob veel succes. 

Beheer. 
De BV heeft  aangegeven dat Pety de Graaf per 
19 juli jl. niet langer contactpersoon is namens de 
B.V. en zal z.s.m. nadere informatie verschaffen. 
Zowel de receptie als de administratie van de BV 
blijven als altijd bereikbaar voor de dagelijkse 
zaken. Geert-Jan Nieveen is direct 
aanspreekpunt voor VvE – en bewonerszaken.    

Nieuwbouw  
Van de 6 nieuwe bungalows die de BV op het 
weiland tussen bungalow 218 en het 
hondentoilet heeft gepland, is er inmiddels één 
gerealiseerd. 
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De kosten van het water 
(VvE-leden) 

De prijs van 1m3 water is vrijwel gelijk gebleven 
en de waterzuiveringsheffing is 6 ct gestegen. 
Hiermee komt de prijs van 1m3 op € 2,43 ( € 1,04 
waterlevering en € 1,39 waterzuiveringsheffing) 
De rekening ontvangt u binnenkort. 

Putdeksels van de waterput 
(VvE-leden en pachters op VvE-terrein) 

Als de putdeksel van de watermeterput kapot is, 
verzoekt de ledenraad dit aan haar te melden. 

Het nieuwe afvalsysteem 
(alle parkgebruikers) 

In het begin kwam het regelmatig voor dat 
mensen hun vuilniszakken niet meer kwijt 
konden. Zij zetten die dan naast de container. 
Dit veroorzaakte veel vervuiling, omdat de dieren 
de zakken kapot maakten. Door een betere 
planning en controle komt dit probleem minder 
voor. 
 

De grof vuil container staat weer  
van vr 25 oktober tot vr 1 november 2013  
bij de afvalplek voor op het terrein 
 
De groen afval container wordt door velen niet 
als een verbetering ervaren. Het binnenrijden 
met de kruiwagen is lastig. Ook is het moeilijk, 
vooral voor de 
ouderen, om 
het afval op 
de berg te 
gooien. 
De ledenraad 
zal met de BV 
bespreken of 
er nog verbeteringen mogelijk zijn. 

Nieuw Verenigingslid 
(VvE-leden) 

Bungalow 75 is verkocht aan:  
de Heer en Mevrouw  
Glenn Booi en Giovanna Booi – Patiño.  
Zij zijn woonachtig in Curacao. 
De ledenraad wenst hun een prettig verblijf op 
het park toe. 

De BBQ. 

 
Als bedankje van de vrijwilligers voor hun inzet 
voor de VvE in het afgelopen jaar organiseerde 
de ledenraad voor hen een BBQ. Het was erg 
gezellig en lekker. 

Veiligheid en toegankelijkheid 
(alle parkgebruikers) 

• Gemeentepolitie de Bilt is via de wijkagent, de 
heer Hans Gies, op de hoogte van de situatie 
op het park, met name van het bestaan van 
de noodknop bij de slagboom. 

 

• de Ambulancediensten Utrecht ( RAVU) en 
Gooi en Vechtstreek: beide CPA's ( Centrale 
Post Alarmering ) zijn geïnformeerd over de 
situatie op bungalowpark de Egelshoek. Bij 
een melding vanaf bungalowpark de 
Egelshoek is op een scherm in de ambulance 
een plattegrond van bungalowpark met de 
bungalownummers beschikbaar. 
Het is van groot belang dat bij een 1-1-2 
melding , c.q. verzoek ambulancebezoek op 
het park dat behalve het adres van 
bungalowpark de Egelshoek (Graaf Floris V 
weg 32  3739 NB  Hollandsche Rading) ook 
het bungalownummer wordt vermeld. 
 

Tip:  
het is handig om in de buurt van de telefoon 
een adres-/telefoonlijst van alle belangrijke 
(nood)telefoonnummers te bewaren.  

 
• de Brandweer is ook (nogmaals) 

geïnformeerd over het bestaan van de 
noodknop (deze is inmiddels conform de 
regels in rood uitgevoerd). Het is ook mogelijk 
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om op de boom een speciaal cilinderslot met 
een universele sleutel aan te brengen. Deze is 
uitsluitend door brandweer te gebruiken. Dit 
heeft de Ledenraad nog in beraad.  

• Rookmelder en blusdeken 
Overigens adviseert de brandweer op het 
lichtnet aangesloten rookmelders en 
blusdekens voor elke bungalow.  

• Inspectie van de speeltoestellen: 
Vrijdag 6 september wordt de jaarlijkse 
inspectie van de speeltoestellen door een 
gecertificeerd bedrijf uitgevoerd. 

Open haarden 

Het stookseizoen staat weer voor de deur. 
Daarom wil de ledenraad nogmaals bij iedereen 
de stookregels onder aandacht brengen. We 
willen immers graag dat iedereen prettig op het 
park kan vertoeven: 
1. Hout moet schoon en gekloofd zijn. 
2. Gekloofd hout brandt beter dan rond hout. 
3. Stook nooit behandeld hout (geverfd, gebeitst, 

geïmpregneerd of verlijmd (spaanplaat, 
mulitplex) 

4. Loofhout is vanwege het ontbreken van hars 
geschikter dan naaldhout.  

5. Hout moet droog zijn. Droog hout wordt 
herkend aan scheuren en een loszittende 
schors (zie tabel) . 

  
houtsoort droogtijd 

Den,  Populier                                                               1 jaar 

Linde, Wilg, Spar, 
Berk, Es , Els             

1,5  jaar 

Fruitboom , Beuk 2  jaar 

Eik 2,5 jaar 

   
Bewaren van hout:  gekloofd, onder een afdak, 
waar de wind goed bij kan, en beschut tegen 
regen. Niet overdekken met plastic. 

Tenslotte:  
• Stook uw houtkachel niet bij mistig, windstil 

weer.  
• Houdt  rekening met uw buren (windrichting, 

stooktijden ) 

• Laat uw schoorsteen regelmatig vegen  

Het Bomenonderhoudsplan 
(VvE-leden en pachters op VvE-terrein) 

Half augustus is gestart met het onderhoudsplan 
van de bomen. 
Het blijkt niet voor iedereen duidelijk te zijn, dat 
de VvE het onderhoud van de bomen uit het 
bomenplan voor haar rekening neemt. 
Daarom nogmaals dit punt op een rijtje: 
• De VvE voert het noodzakelijke onderhoud 

van het bomenplan uit. De kosten worden 
betaald door de VvE. 

• Indien een lid onderhoud wilt plegen aan een 
boom, dient dat vooraf aan de ledenraad te 
worden aangevraagd. Deze beoordeelt de 
aanvraag.  
o Als het onderhoud aan de boom 

noodzakelijk is omdat deze een gevaar 
voor de omgeving oplevert zal de VvE het 
onderhoud laten uitvoeren en betalen. 

o Als het onderhoud aan de boom niet 
noodzakelijk is en de werkzaamheden ook 
niet schadelijk zijn voor het behoud van de 
boom zal toestemming worden gegeven, 
eventueel onder voorwaarden. Het lid 
betaalt dan zelf de kosten. 

Groen onderhoud van de Kavels 
(VvE-leden en pachters op VvE-terrein) 

Nu het seizoen weer ten einde loopt herinnert de 
ledenraad u er graag aan uw kavel qua uitstraling 
op orde te brengen, zoals de hagen aan de 
wegzijde terugsnoeien tot een maximale hoogte 
van 180cm, geen bouwmaterialen zichtbaar 
vanaf de weg opslaan, de tuin winterklaar 
maken. 

Contact 

De ledenraad stelt uw reacties en/of vragen op 
prijs. Gebruikt u hiervoor het e-mailadres:  

ledenraad@vve-egelshoek.org 

Het postadres is: 
Ledenraad vd.VvE de Egelshoek 1 
Graaf FlorisV weg 32-VVE,  
3739 NB Hollandsche Rading 

 


