
  

  

Duinrand Samen Sterk is een 
belangenvereniging die zich inzet voor 
de eigenaren van stacaravans en kleine 
kampeerhuizen op de parken Duinrand 
West en Oost in Burgh-Haamstede.  

De oprichting van de vereniging werd 
noodzakelijk toen de eigenaar van de 
gronden, de heer Machiel Blom, 
aankondigde dat hij een luxe resort wil 
bouwen. Onder het mom van 
verduurzamen wil hij daarom de 
huurcontracten van alle 600 eigenaren 
van kampeermiddelen opzeggen.  
Wij laten ons echter niet wegjagen. 
Verandering kan geleidelijk zijn en wij 
blijven om samen te werken aan een 
duurzame toekomst!  

 

Onze doelen 
✓ De radicale 

herstructureringsplannen voor 

Duinrand Recreatie definitief 

afwijzen. 

✓ Erop toezien dat de politiek een 

eerlijke en juridisch correcte rol 

speelt. We willen lokale politieke 

organen winnen voor onze doelen. 

✓ Actief de dialoog aangaan over een 

elegantere weg naar 

kwaliteitsverbetering. 

Afhankelijk van de voortgang van het 

verdere proces en de plannen die 

bekend kunnen worden, passen we 

onze doelen flexibel aan.  

We passen onze sterke punten toe en 

ondernemen opbouwende actie.  

Steun onze doelen en word lid! U kunt 

zich hier registreren. 

Wij laten ons horen bij de gemeente! 

 

Klik! 
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Help de goede zaak te winnen 
Steun als stemgerechtigd lid 

Bent u huurder van een kavel bij 

Duinrand Recreatie? Sluit u aan als 

stemgerechtigd lid en steun onze 

inspanningen om uw plekje te 

behouden! U blijft op de hoogte en kunt 

contact opnemen met de vereniging 

voor vragen of andere zorgen. U beslist 

ook mee! Leden dragen € 75,00 bij en 

een eenmalige registratievergoeding 

van 75 € (vanaf 2021). Hierdoor kunnen 

we het ons samen veroorloven 

gespecialiseerde advocaten in de arm te 

nemen, dat zou individueel niet te 

betalen zijn. Daarom: Samen Sterk! 

Slechts één stemgerechtigd lid per perceel. 

 

 
ondersteunend lid worden 

U bent graag te gast in een huisje, 

chalet of stacaravan? Wilt u op 

Duinrand vakantie kunnen vieren zoals 

voorheen, bij familieleden, vrienden? 

Steun dan onze doelen met uw 

regelmatige bijdrage. Als donateur 

ontvangt u de nieuwsbrieven en kunt u 

een stemgerechtigd lid 

vertegenwoordigen. De jaarlijkse 

vergoeding voor ondersteunende leden 

is  € 15,00 (vanaf 2020). Een royalere 

bijdrage en een donatie is zeker 

welkom.  

Het is voor de goede zaak. Dank alvast! 

 


