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HELP
Help, er verdwijnt weer een van de mooiste residentiele campings aan onze kust.
Projectontwikkelaars en bouwondernemers zetten hun tanden in een rendabele en volledig
verhuurde verblijfcamping in Wenduine.
Stacaravans moeten wijken voor dure stenen vissershuizen. 290 tal families zijn in gevaar.
Mensen zijn radeloos en vragen zich af waar moeten zij met hun pas nieuw gekochte
dure caravan naartoe. In deze camping zijn mensen van
alle nationaliteiten die met hun zuur verdiende centen een stacaravan hebben gekocht om te
ontsnappen aan de dagelijkse stress, en om in alle rust aan onze kust aan sociaal toerisme te
kunnen genieten.
Gepensioneerde en bruggepensioneerde mensen genieten er van de zuivere zeelucht na hun
zware loopbaan. Sommige mensen staan er al meer dan 30 jaar. Nu dreigt opeens voor deze
mensen een zwart gat omdat hun grond waar hun stacaravan op staat door interne
familiale ruzie van de eigenaars zal verkocht worden aan bouwondernemers om stenen huizen
op te bouwen.
Volgens mijn mening heeft iedereen  recht op verlof in zijn eigen land!!
Vele mensen kunnen die dure huizen niet betalen. Of gaat onze kust volledig
volgebouwd worden met deze huizen en appartementen? Als men zo voortgaat
zal binnen afzienbare tijd het toerisme aan de kust de weerbots wel krijgen. Wat met de
slogan: “iedereen heeft recht op verlof”  willen wij de bevoegde instanties vragen om 290
families te helpen.  De gebruikers van de camping  hebben voorstellen om deze camping te
redden maar niemand luistert naar deze voorstellen.
De middenstand weet wat er gebeurt en vreest dat er nog meer winkels zullen sluiten.
Een 10 tal campings zullen binnen kort hetzelfde lot ondergaan. In Bredene zijn reeds twee
campings verkocht en in De Haan staan er nog te koop.
Het gemeentebestuur van De Haan weet af van deze problematiek. Gezien hun beleid zullen
zij zich niet verzetten tegen de komst van de witte huisjes.
Help ons.



Het We van 1 oktober zijn wij weer op onze camping. U
kan er ons altijd eens komen opzoeken. Wij zullen u
overtuigen dat wij streven naar het behoud van de
camping.
Hoogachtend in naam van allen die gebruik maken van camping Mercatorpark te
Wenduine, Neptunuslaan 1.
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