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Permanente bewoning. 
 
Er zijn momenteel op de Rijd totaal 27 bungalows permanent bewoond, waarvan 10 door de 
eigenaar zelf. Van deze laatste groep heeft het merendeel een persoonlijke ontheffing van de 
gemeente gekregen daar zij reeds voor 2003 in de bungalow wonen.     
De laatste jaren is het aantal bungalows die permanent worden bewoond toegenomen. 
Daar recreanten nu eenmaal een ander leefpatroon hebben dan permanente bewoners levert 
dit steeds meer problemen op. 
Een kleine bloemlezing van de problemen die we ondervinden zijn: 
- Drugsgebruik 
- Handel is drugs 
- Vuilnis buiten laten staan met tot gevolg dat er ratten kwamen 
- Steeds weer de auto, langer dan voorgeschreven, op het terrein laten staan 
- Luidruchtige feesten 
- Last van honden uitwerpselen en zich niet houden aan de regel dat honden altijd 

aangelijnd dienen te zijn. 
- Agressief gedrag vertonen indien ze aangesproken worden bij misstanden. 
- Het gebruik van een vuurkorf, waardoor brandgevaar kan ontstaan 
 
Daar het bij de bungalows die permanent verhuurd worden niet gaat om het ‘plezier’ maar 
om het geld, constateert het bestuur dat bij die bungalows het onderhoud ook vaak niet 
voldoende wordt uitgevoerd. 
Dit komt het aanzien van het park niet ten goede.  
 
Nu is in artikel 9 van de acte van splitsing het permanent wonen verboden. 
Ook het bestemmingsplan van de gemeente verbiedt het permanent wonen in een 
recreatiewoning. 
Landelijk is er nu bij gemeenten een actie gaande om de regels te handhaven. De bewoner 
krijgt dan een “Last onder dwangsom” en er worden boetes in het vooruitzicht gesteld die 
variëren van € 15.000, -- tot € 25.000, -- per geval. Ook in een groot aantal rechtszaken die 
hierover zijn gevoerd zijn zulke boetes al opgelegd.  
Het bestuur heeft hierover overleg gehad met de gemeente Hollands Kroon. 
In het overleg werd duidelijk dat de gemeente ook nog steeds onderschrijft dat permanent 
wonen in een recreatiewoning verboden is. De gemeente heeft ons hierover een brief 
gestuurd, die wij ook aan de leden hebben doorgestuurd. 
De gemeente heeft op dit moment geen plannen om met actieve handhaving bezig zijn, maar 
dat op klachten vanuit het bestuur over permanente bewoning dit wel gaat gebeuren.  
Dit zou echter voor veel personen op het park zeer grote gevolgen hebben. 
Echter niets doen is ook geen optie. 
Wij constateren dat de laatste tijd een aantal bungalows is aangekocht door personen met de 
bedoeling deze bungalows voor permanente bewoning te verhuren. 
Als we dit geen halt toe roepen zullen de problemen nog veel groter worden. 
Voorbeelden van verloederde recreatieparken in Nederland zijn er genoeg. 
 
De gemakkelijke weg voor het bestuur is een klacht neer te leggen bij de gemeente. 
De gemeente is dan verplicht te gaan handhaven. 
Het bestuur heeft echter gemeend een andere weg te gaan bewandelen. 
Wij hebben juridisch advies ingewonnen bij een advocaat. Immers de actie van splitsing 
(reglement) is ook al 45 jaar oud en wij wilden weten hoe dit reglement zich verhoudt tot de 
huidige wetgeving. 



De advocaat heeft dit onderzocht en behoudens een aantal ondergeschikte punten is het 
reglement nog volledig toepasbaar. 
Hij adviseerde het bestuur om veel strenger te worden en meer op de regels van het 
reglement te gaan letten. 
Het bestuur heeft daarom besloten om geen toestemming te verlenen dat nieuwe bungalows 
permanent verhuurd gaan worden. Zoals de leden in onze email van 16 augustus 2017 reeds 
hebben kunnen lezen zullen we niet meer accepteren dat nieuwe bewoners permanent op 
ons park gaan wonen. Ook als de huidige bewoner van een permanent bewoond huis vertrekt, 
is het de nieuwe bewoner niet toegestaan om daar permanent te gaan wonen.  
Op deze manier wordt het aantal permanent bewoonde bungalows teruggebracht en hopen 
we de gemeente ervan te weerhouden om rigoureus te gaan handhaven. 
Het bestuur verlangt dan ook dat een huurder die langer dan 3 weken in een bungalow gaat 
verblijven van tevoren schriftelijk wordt aangemeld bij de administrateur.   
Voor deze aanmelding kan men een formulier downloaden van onze site www.vvederijd.nl 
onder documenten. 
Behalve dat dit een verplichting is vanuit het reglement is dit ook een verplichting die ons is 
opgelegd door de gemeente en politie. De administrateur zal dan binnen 14 dagen de leden 
per email om toestemming vragen voor dit langer verblijf.  De leden kunnen dan binnen 7 
dagen stemmen. Bij verblijf zonder de vereiste toestemming van de leden kan de 
administrateur een bevel tot ontruiming geven. 
 
Ook zal bij verkoop de nieuwe eigenaar zich eerst moeten melden bij de administrateur. 
Er zal dan een gesprek met het bestuur volgen om te vernemen wat de plannen van de 
aspirant eigenaar zijn. Het bestuur zal dan ook in dit geval binnen 14 dagen aan de leden 
vragen of de aspirant eigenaar de bungalow in gebruik mag nemen. 
 
Leden die zich niet houden aan deze regels zullen door de administrateur per aangetekende 
brief worden gesommeerd zich aan de regels te houden. Doen zij dit dan nog niet zal het 
bestuur ze bij de ALV voorgedragen voor een boete van € 1.350, -- per dag overtreding. 
(volgens onze advocaat is dit de huidige waarde van de oorspronkelijke boete van Fl. 1.000, -- 
die in het reglement staat). 
 
Deze regels acht het bestuur noodzakelijk om de doelstelling, om ons park leefbaar en netjes 
te houden, te bereiken. 
 
21 maart 2018 
 
Het bestuur VVE de Rijd 

http://www.vvederijd.nl/

