In afschrift aan de gemeente raadsleden van de gemeente Aalten.
Gemeente Aalten
Geachte raadsleden.
Als eerste wil ik u complimenteren met het mooie dorp waar u gemeente raadslid van mag zijn.
Een dorp waar mijn vrouw en ik ieder jaar trouw terug komen om met ons camper te overnachtten
en te genieten van uw mooie dorp.
En toch spreek ik na heel lang nadenken, via deze weg mijn ernstige zorgen uit, het hoe en waarom
zal ik u uitleggen.
Wij komen ieder jaar met veel plezier terug op Mini Camping Nieuw Kempink. De zachtaardige
gastvrije eigenaren werken er hart aan om hun Camping netjes te houden en doen er alles aan om
het een ieder naar de zin te maken. Zo doen ze ook hun best om uw gemeente en de omgeving
eromheen te promoten. U zou zeggen geen wolkje aan de lucht, nou de werkelijkheid is anders. Het
is namelijk zo dat de moeder van de buurvrouw aan de Kempinkweg, ongehoord verre van sociaal
gedrag vertoond. Zo rijdt mevrouw met een onverantwoordelijke snelheid over de Kempinkweg,
zodat de gasten die op de veldjes aan de kempinkweg staan meerdere malen op een dag een
stofwolk van zand en grit krijgen te verduren. Het geen niet bevorderlijk is voor de recreatiemiddel,
de rust en het humeur van recreant die toeristenbelasting betaald en dan heb ik het nog niet eens
over de ernstige ongelukken die met kleine kinderen kunnen gebeuren. Wij houden ons hart vast als
mevrouw met een noodgang aan komt scheuren en zijn blij dat er tot op heden geen ongelukken met
kinderen zijn gebeurt. Wij hebben van de eigenaren begrepen dat er regelmatig meldingen zijn
gemaakt en er tot op heden niets aan wordt gedaan. Wie is verantwoordelijk als er daadwerkelijk iets
gebeurt en uw gemeente negatief in het nieuws komt, wat erg zonde zou zijn. Wat denkt u wat het
psychisch met de eigenaren doet, als er mensen weg blijven of niet meer op je mooiste veldje willen
staan. Wij weten dat de eigenaren onder behoorlijke stress staan door dit alles en dat alles door een
persoon, die de eigenaren en gasten treitert met haar onbehoorlijke gedrag en zeker geen
visitekaartje is voor uw mooie dorp. Wat mij ook erg meevalt is dat er met de eigenaren van de
camping medisch nog niets is gebeurt, de campinggasten die wij hebben gesproken hebben er zelfs
respect voor dat de eigenaar van de camping zich zo rustig kunnen houden om maar te zorgen dat de
situatie verder niet escaleert.
Mijn inziens is het verstandig om eens een gesprek met beide partijen te voeren en op de
Kempinkweg snelheidsremmers te plaatsen.
Wij hopen oprecht dat u de eigenaren nu echt eens een keer gaat helpen met een voor beide
partijen prima oplossing.
Wij hebben hen ook aangeboden als het tot een mogelijke rechtszaak mocht komen ze op ons
kunnen rekenen.
Met vriendelijke groet,

