
Geachte burgemeester en schepenen van De Haan, 
  
Betreft: verkoop van de gronden en verdwijning van camping Mercatorpark in Wenduine. 
  
Wij hebben vernomen dat de verkoop van de gronden van Mercatorpark rond is, en een 
bouwaanvraag is ingediend bij de gemeente om 200 huizen te mogen bouwen op de locatie 
die momenteel als camping wordt uitgebaat. Wij hebben zaterdag 8/10/05 een vergadering 
gehouden met de inwoners van onze camping en de stand van zaken tot vrijdag avond aan hen 
meegedeeld. Toen was de verkoop door ons nog niet gekend maar wel dat er een 
bouwaanvraag binnen is en dat vanaf maandag 10/10/05 een openbaar onderzoek zal starten. 
 Men heeft 1 maand tijd om bezwaarschriften in te dienen tegen het bouwen van 
vissershuizen. Groot was onze verbazing als men maandag 10/10 in de voormiddag ons heeft 
meegedeeld dat de verkoop rond is en dat al vanaf vrijdag 7/10/05 op de website van de 
koper, Sea Coast Invest  uit Nieuwpoort, de promotie en het verkoop al gestart is van hun 
nieuwe project. Zij maken reclame voor het verkopen van 200 huisjes op Mercatorpark.  
Mag dat zo maar? Kan men starten met het verkopen van iets waarvoor men nog geen 
bouwvergunning heeft? Heeft men in deze wereld geen fatsoen meer? Denken die 
promotoren niet aan die mensen die daar een eigendom hebben. Zij hebben ook 
gevoelens en zijn bang om hun plaatsje aan de zee te verliezen samen met hun zuur 
verdiende investering. Vooral hun stacaravan die ze met spaargelden hebben 
aangekocht. Vele mensen hebben geleend voor hun caravan. De eigenaars en de 
uitbaters hebben ons bedrogen, misleid, belogen tot op het laatste. Tot 15 september 
hebben zij ten stelligste ontkend dat er sprake was van verkoop. Moeten deze mensen de 
wet niet eerbiedigen zoals iedereen? Kan men straffeloos mensen oplichten? Kunnen de  
de politieke verantwoordelijken dergelijke praktijken dulden? Kan men deze mensen 
niet halt toeroepen. Wij kunnen het niet maar jullie wel. Lees ook de beleidsnota 2004-
2009 van Minister Van Mechelen: “inzake campeerterreinen pleiten we voor een verdere 
kwalitatieve verbetering van de bestaande en nieuw te realiseren camping.” 
Wij kunnen niet beletten dat iemand zijn eigendom verkoopt, maar enorme winsten 
maken op de rug van de gewone mensen is niet toelaatbaar. Komend van weideland 
omgebouwd tot camping en nu huizen is wel een hele stap. Informeer correct de mensen  
en geef aan ons de nodige tijd om beslissingen te kunnen nemen. Waarom zijn wij niet 
op tijd en correct ingelicht door de eigenaars over zijn bedoelingen aangaande de 
bestemming van de camping. Het antwoord is simpel. Dan had niemand nog een nieuwe 
of occasie caravan gekocht in de voorbije 2 jaar. Dan had de camping op een normale en 
natuurlijke manier uitgedoofd. Dat zegt de wet en zo had het moeten gaan. Door deze 
bedrieglijke praktijken zijn nu veel mensen in problemen geraakt. De uitbaters 
beweerden nog in de maand augustus dat de camping nog minimum 16 jaar camping zal 
blijven omdat zij een huurovereenkomst hebben met de eigenaars voor 30 jaar. De 
resterende tijd is die 16 jaar. Hoe gaan zij die belofte nu waarmaken? 
Wie gaat ons nu helpen!!!!  
  
Daar bovenop komt nog dat momenteel caravanopkopers de mensen nog meer in de put 
duwen door schandalige prijzen bieden voor hun caravans. Een voorbeeld: aankoopprijs 
37000 € caravan is 10 maanden oud. Biedprijs van opkopers is 20000 €. Verlies 17000€ op 10 
maanden. Er zijn geen alternatieven want alles is vol. Wat nu?! Moeten wij onze caravan op 
de straat zetten? Wie gaat ons helpen??? Het gaat over 260 tal caravans en 1000 tal mensen 
jong en oud.  



Ik heb mensen met bevende handen en tranen in hun ogen het bezwaarschrift zien 
eigenhandig schrijven, en hopend op de steun vanuit de gemeente en politieke 
verantwoordelijken. 
  
  
  
Antwoord van de uitbater was; ga naar noorden van Frankrijk daar is nog plaats! 
WIJ DENKEN ER NIET AAN! WIJ GAAN NIET WEG UIT ONS EIGEN LAND!
De te koop gestelde huizen kosten als laceringsprijs tussen 145000 tot 160000€ plus 22% 
kosten. Onze ruime camping met zijn brede wegen en beplantingen wordt omgetoverd 
in een betonnen jungle. Deze huizen hangen als een ketting aan een en met zijn smalle 
doorgangen verstikken zij het landschap. Zie website www.seacoastinvest.be daar vindt 
men de planning hoe de huizen er gaan uitzien.  Op onze website vindt men foto’s hoe dat er 
nu onze camping uitziet. www.red-mercatorpark.be daar vindt men alles over onze acties en 
allerlei informatie. 
  
Wij blijven met alle wettelijke middelen vechten tegen dit onrecht. 
1e actiepunt: bezwaarschrift indienen tegen het bouwen van huizen. 
2e actiepunt: advocaat aanstellen om onze belangen te verdedigen. 
  
 

http://www.seacoastinvest.be/
http://www.red-mercatorpark.be/

