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 Beste bewoners van Camping Fort Oranje, 

  

 

Gisteren heeft de heer Engel besloten op 3 juli Fort Oranje te sluiten. Dat zou betekenen dat u 

vanaf die datum geen gas en elektra meer heeft en het terrein moet verlaten. Dit kunnen wij als 

gemeente en betrokken hulpverleners natuurlijk niet toestaan. Wij hebben daarom besloten het 

beheer van de camping vanaf vandaag definitief over te nemen. Uw welzijn staat voor ons 

voorop! Ik voel mij als burgemeester van de gemeente Zundert erg verantwoordelijk voor het 

goed laten verlopen van deze overname. 

 

Wat houdt overnemen van het beheer in? 

De gemeente Zundert heeft samen met de betrokken partijen een plan van aanpak gemaakt voor 

het overnemen van het beheer. Dat betekent dat de gemeente vanaf vandaag de gehele 

verantwoordelijkheid over het beheer van de camping op zich neemt en ervoor zorgt dat er 

bijvoorbeeld water & elektra is en het terrein onderhouden en beveiligd wordt.  

 

Hoe gaat het nu verder? 

De gemeente sluit zoals gepland de camping. De gemeente met haar partners begeleidt alle 

ingeschreven bewoners naar passende woonruimte. Er mogen vanaf nu geen nieuwe bewoners 

meer bijkomen. De bij het Kadaster geregistreerde eigenaren benaderen wij apart. Volgende 

week informeren wij u over de nieuwe huisregels op de camping en over de betaling van huur. 

Voor nu kunt u per direct stoppen met het betalen van huur aan de vorige beheerder. 
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Waar kunt u terecht met vragen? 

• Vanaf vandaag is er een nieuwe beheerder op het terrein aanwezig. U kunt hem vinden bij 

de receptie.  

• Er is een speciaal telefoonnummer beschikbaar voor vragen 040-2894468. 

• U kunt uw vragen ook mailen aan projecten@zundert.nl 

• Op de website www.zundert.nl staat meer informatie over de sluiting, de overname van het 

beheer en het plan van aanpak.  

• Vanaf maandag 26 juni ‘17 richten wij een ruimte in met hulpverleners van o.a. de GGD. 

Daar kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld herhuisvesting, schuldsanering en zorg op 

maat. Samen met u wordt er gekeken naar de oplossing die het beste bij uw situatie past. 

Zaterdag 24 en zondag 25 juni zijn deze hulpverleners voor u al beschikbaar bij de receptie 

van 10.00-12.00. 

• Volgende week vindt er een informatiebijeenkomst plaats op het terrein van Fort Oranje. Ik 

ben daar zelf bij aanwezig samen met een aantal betrokken hulpverleningsinstanties. Wij 

staan u dan graag te woord. 

 

 

Wat kunt u ondertussen zelf doen? 

Met het oog op de definitieve sluiting kunt u zelf alvast nadenken over vervangende 

woonruimte. Ook vinden wij het fijn als u een groepje bewoners benoemt met wie wij in gesprek 

kunnen gaan over de vervolgstappen. Dat is een groepje bewoners waarin u vertrouwen heeft en 

kan optreden als uw vertegenwoordiger. 

 

Ik realiseer mij dat dit voor velen van u een moeilijke situatie is, maar samen met u vinden wij 

een passende oplossing. 

 

 

 Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

L.C. Poppe-de Looff 

de burgemeester van de gemeente Zundert 

 

 

 

 

 

 

 


