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Recreanten van Vakantiepark Meerzicht 2 juni in actie voor
behoud van hun park
Vele campings en vakantieparken in Nederland zijn door roofinvesteerders opgekocht en nog meer
worden er bedreigd. Ook Vakantiepark Meerzicht is opgekocht door Europarcs. Recreanten die daar
vaak al tientallen jaren verblijven moeten nu het veld ruimen. Daarom organisereert Vereniging
Parkbelangen Leekstermeer op donderdag 2 juni om 09.00 uur een actie. Zij gaan flyers uitdelen aan
bezoekers van het Congres Vitale Vakantieparken in Assen om te laten zien wat in hun ogen écht
nodig is om een vakantiepark vitaal te maken.
Tanja Tamina van Vereniging Parkbelangen Leekstermeer over de actie: “Wie bepaalt wat vitaal is?
Waarom een groen en duurzaam park als Vakantiepark Meerzicht afbreken waar alle recreanten al
jaren tevreden recreëren afbreken om vervolgens een nieuw park uit de grond te stampen voor een
zogenaamd vitaal themapark dat als eenheidsworst door een grote investeringsmaatschappij wordt
bepaald en door alleen maar rijke mensen kan worden betaald? Wij laten vandaag zien dat het ook
anders kan!”
De actievoerders roepen samen ook het kabinet op om het opkopen van vakantieparken en
campings te stoppen, en roepen op om op 11 juni naar de landelijke demonstratie van de SP te gaan.
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SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “Alleen samen kunnen wij
een vuist maken tegen roofinvesteerders.
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SP-Kamerlid Sandra Beckerman: “Alleen samen kunnen wij een vuist maken tegen roofinvesteerders.
Poen gaat nu vaak boven fatsoen. Het wijken voor de rijken moet stoppen. Actie is hard nodig om dit
kabinet te laten zien dat je mensen niet kunt wegjagen.”
De SP wil de rechten van recreanten vergroten en de opkoop van vakantieparken aan banden leggen,
en doet deze voorstellen in de Tweede Kamer in het debat in de week na de demonstratie.
De demonstratie wordt mede georganiseerd door Stichting Recreantenrecht en Recreanten in Actie.
————
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie: Tanja Tamina, 06 246 56 703.

Locatie en tijd lokale actie: De Bonte Wever in Assen, van 09.00 tot 10.00 uur.
Landelijke demonstratie: 11 juni, 13 uur op de Koekamp in Den Haag

