PERSUITNODIGING
Recreanten Vakantiepark Meerzicht geven teken van eenheid, licht en hoop na keiharde
Kerstboodschap van Europarcs dat er voor hen geen plaats meer is.
Noordenveld, 21 december 2021 – Vijf weken nadat het nieuws bekend werd dat Vakantiepark
Meerzicht werd overgenomen door Europarcs, hebben de recreanten via een snoeiharde boodschap
per aangetekende mail mogen kennismaken met deze nieuwe eigenaar. In de mail (zie bijlage)
sommeert Europarcs de recreanten om hun dierbare plekje per 31 december 2022 ‘geheel ontruimd
te verlaten’.
De recreanten geven zich echter niet zomaar gewonnen en geven met een lichtjesprotestactie op
donderdag 23 december om 19.30 uur een teken van eenheid, licht en hoop. Dit doen zij door in en
rond alle vakantiehuisje lichtjes te laten branden. U bent van harte uitgenodigd om hiervan verslag te
doen. Ook worden lokale politici hiervoor uitgenodigd.
Voorzitter Eric Veenstra van Vereniging Parkbelangen Leekstermeer: “We waren al op het ergste
voorbereid, maar toch is het schokkend om te ervaren hoe harteloos Europarcs met mensen omgaat.
Wij hebben sinds de overname helemaal niets van Europarcs vernomen, ondanks mooie verhalen en
de toezegging door de woordvoerder in de media dat zij in gesprek zouden gaan met de recreanten
om ‘hun zorgen weg te nemen’. Nou, dan is het extra wrang als je eerste communicatie met de
recreanten een aangetekende mail is waarin staat dat er geen plaats meer voor je is!”
De particuliere eigenaren van de vakantiewoningen zijn erg verdrietig over de gang van zaken.
Sommigen hebben al vele tientallen jaren een huisje bij het Leekstermeer, ook heeft er een aantal
onlangs nog veel in geïnvesteerd. Het gaat hen aan het hart dat straks alles, inclusieve de mooie
natuur, moet wijken. Dit omdat een grote keten als Europarcs de charme van het huidige park,
grenzend aan een Natura 2000 natuurgebied, wil inwisselen voor de verhuur en verkoop van dure
chalets.
Veenstra vervolgt: “Het vreemde is dat Europarcs in de mail schrijft dat zij een ontwikkelplan hebben,
maar wij als recreanten hebben daar nog niets van gezien en voor zover wij weten is hiervoor ook
nog geen vergunning afgegeven en staat het gesprek met de gemeente nog in de kinderschoenen.
Toch is Europarcs gisteren al begonnen met het uitvoeren van sonderingen. Dus hoe moeten wij dit
duiden?”

