
Verslag Inspecte  ommissie 2022

In de afgelopen jaren zijn de inspectes  an de huizen  anwege corona beperkt 
uitge oerd.

Inspecteren in oktober is lastg. Veel huizen zijn bezet door huurders en 
eigenaren, waardoor een inspecte niet behoorlijk uitge oerd kan worden of 
o ergeslagen wordt. Mede daarom is in dit  oorjaar (maart 2022) een uit oerige 
inspecte uitge oerd. De meningen o er het tjdstp  an inspecteren waren 
 erdeeld. Beheer gaf aan dat inspecte niet handig is zo  lak  oor de opening  an 
het  erhuurseizoen en ook  oor het  erhuurkantoor is dit geen handig tjdstp. 
Daarom is besloten om de inspecte toch weer aan het eind  an het 
 erhuurseizoen te laten plaats inden.

Helaas heef Will Benard zijn functe binnen de I  neergelegd. Erg jammer, zijn 
inbreng zal gemist worden. Hij heef zich jarenlang ingezet  oor de I , waarin we 
heel fjn samengewerkt hebben en hij éjéjn doel  oor ogen had nl. het ni eau  an 
de huizen op ons park op een hoger plan te brengen. Dat  erliep niet altjd 
gemakkelijk, maar het resultaat is wel zichtbaar…. an zo’n 10 jaar geleden naar 
nu……. Bedankt  oor je inzet, de gezelligheid en de fjne samenwerking!

In oktober 2022 is er weer inspecte geweest. Beheer en ikzelf waren door 
omstandigheden  erhinderd om op de afgesproken tjd te starten met de 
inspecte,  andaar dat Jan Velgersdijk ( erhuurkantoor en ad iseur) samen met 
Anja de Groot (tjdelijk ad iseur) de inspecte uitge oerd hebben. Hun 
be indingen hebben we daarna gezamenlijk besproken.

Vrijwel alle huizen kregen dit keer groen.

Twee huizen hebben een rode codering gekregen en zijn (nog) niet in de  erhuur. 

Op allend was dat nagenoeg alle badkamers hele  uile  oegen hadden. 
Schoonmaak zou hier  eel beter kunnen. Dat geldt ook  oor de ramen. Die zijn 
echt  reselijk  ies met grote  ete  egen. Dat is niet alleen aan het eind  an het 
seizoen. Bij deze een  raag aan het bestuur om hier aandacht aan te  ge en.

Wat op alt tjdens de inspecte éjn bij de huurders,  is dat de onderlinge 
 erschillen tussen de huizen steeds groter worden, omdat steeds meer eigenaren 



 erbeteringen aanbrengen aan hun huis. Ook wordt er bij het  erhuurkantoor 
expliciet ge raagd naar huizen die  erbouwd/opgeknapt zijn. Dit blijf een punt 
 an aandacht. 

De afgelopen jaren zijn er geen nieuwe  oorstellen  oor in esteringen gedaan. 
Binnen de I  is al  aker gesproken o er de wenselijkheid  an een zonnescherm. 
De er aring leert dat parasols snel wegwaaien en kapot gaan. Veel huizen hebben 
al een zonnescherm waaronder gezeten kan worden. Niet alle eigenaren zijn in 
het hoogseizoen op het park, maar het is o.i. echt geen o erbodige luxe…..

Ons  oorstel is om dit op te nemen als de eerst olgende in estering.

Daarnaast zal de I  dit jaar de in entarislijst doorlopen en actualiseren., dit komt 
dan  olgende ALV op de agenda.

Door een eigenaar werd ik nog op het  olgende gewezen:

Afzuigkappen in de keuken die nog geen af oer naar buiten hebben, hebben een 
flter dat geregeld  er angen moet worden. Eigenaren dienen dit zelf te 
 er angen. Bij deze een oproep om dit zelf in de gaten te houden.
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