
                                                                                                 Mortsel, 11 oktober 2005 
 
 
                      
                                                                                     Ter attentie aan de Heer Minister  
                                                                                               Geert Bourgeois 
                                                                                     Vlaams minister van toerisme 
                                                                                      ALAMBRA gebouw – 7° verdiep 
                                                                                      1000 – Brussel 
 
 
Geachte Heer Minister, 
 
 
Met veel aandacht las ik het persbericht van 1 oktober 2005, waarin U beweert al het 
mogelijke te doen om het kampeertoerisme te behouden aan onze kust. 
Wij durven dan nogmaals een oproep te doen om onze residentiële caravans te kunnen 
behouden. 
Mercatorpark NV. Is nu de doelgroep geworden om een bouwvergunning aan te vragen en er 
stenen huizen op te bouwen, die niet bestemd zijn voor ons maar voor rijke buitenlanders en 
niet voor eigen Belgen aan onze kust. 
Nu kan ik moeilijk vragen om de wet te veranderen en ons meer tijd te geven dan die dertig 
dagen om bezwaren in te dienen. 
Maar hopen dan wel dat U zo spoedig mogelijk die ronde tafel wil bijeenroepen met de 
toeristische beleidsverantwoordelijke van de Provincie West Vlaanderen, zodat wij, die 
strijden voor het behoud van de campings aan onze kust, niet de duppe worden van een 
komend decreet, dat dan net te laat gaat komen voor ons. 
Mag ik één minuutje  vragen van Uw nachtrust om daar eens over na te denken, terwijl 268 
gezinnen van de camping daar dag en nacht mee bezig zijn en totaal geen rust meer kennen. 
30 jaar geleden verkregen wij van wijlen de Heer Vertommen toen nog een stukje weiland, 
waar wij onze caravans mochten plaatsen.Wij hebben daar zovele jaren een gelukkige tijd 
doorgebracht samen met onze kinderen 
U zou het met Uw eigen ogen moeten kunnen komen zien , wat Uw tijd en bezigheden wel 
niet zullen toelaten, is dit stukje weiland zo uitgegroeid tot de mooiste camping van onze kust. 
“een klein paradijsje op aarde”  
Het zijn nu onze kinderen die heel hun jeugd daar hebben doorgebracht, die nu alles zien 
verloren gaan, de jarenlange vriendenkring die ze daar opbouwden kan toch niet kapot 
gemaakt worden door die stenen huizen. 
Het sociaal kontact dat wij daar verkregen hebben is in een stad niet meer mogelijk en zeker 
niet in die stenen huizen die daar gaan neergezet worden met daaromheen hoge houten 
schuttingen voor meer privacy en waar dan niemand nog iemand kent. 
Wij hopen op een snelle reactie van U want de tijd dringt. Of ziet U nog een ander alternatief 
om onze camping te redden. 
                                                   De Beleefde groeten, in naam van vele gelukkige huurders 
van het Mercatorpark NV.dat misschien door Uw toedoen nog net niet verloren is. 
 
                                                                                 Vandersmissen Diane 


