
Писмо до обитателите на къмпинга 

гр. Зундерт, 23 юни 2017 г. 

Относно: поемане на управлението на Къмпинг Форт Орание 

 

Скъпи обитатели на Къмпинг Форт Орание, 

 

Вчера господин Енгел взе решение за затваряне на Къмпинг Форт Орание, считано от 3 юли. 

Това означава, че би следвало от тази дата да нямате ток и газ и да напуснете имота. 

Естествено ние, общината и съответните помощни организации, не можем да позволим 

това да се случи. Затова взехме решение окончателно да поемем управлението на къмпинга, 

считано от днес. За нас Вашето благо е по-важно! Като кмет на община Зундерт се чувствам 

отговорен това поемане на управлението да премине нормално. 

 

Какво представлява поемането на управлението? 

Община Зундерт заедно със съответните страни състави план за действие относно поемането на 

управлението. Това означава, че считано от днес община Зундерт поема цялата отговорност за 

управлението на къмпинга и ще се погрижи да има, например, вода и ток и имотът да се 

поддържа и охранява.  

 

Какво следва? 

Общината ще затвори къмпинга, както е планирано. Общината и нейни партньори ще помогнат на 

всички регистрирани обитатели да се настанят в подходящи жилища. От този момент не могат да 

идват нови обитатели. С регистрираните в Кадастъра собственици ще се свържем отделно. 

Следващата седмица ще Ви информираме за новите правила за вътрешния ред в къмпинга и за 

заплащането на наем. Засега незабавно можете да спрете плащанията на наем към предишния 

управител. 

 

Към кого да се обърнете при въпроси? 

• От днес в къмпинга ще има нов управител. Можете да го намерите на рецепция.  

• За въпроси на Ваше разположение е специален телефонен номер: 040-2894468. 

• Можете да изпратите въпросите си и по имейл до: projecten@zundert.nl 

• На уебсайта www.zundert.nl има повече информация за затварянето, поемането на 

управлението и плана за действие.  

• От понеделник, 26 юни 2017 г. ще отворим помещение за предоставяне на помощ, вкл. от 

общинската здравна служба (GGD). Там можете да зададете Вашите въпроси, например за 

преместване в друго жилище, преструктуриране на задължения и подходящи грижи. 

Заедно с Вас ще бъде намерено  най-удачното за Вашия случай решение. В събота, 24 юни, 

и неделя, 25 юни, социалните работници ще са на Ваше разположение на рецепцията от 

10.00-12.00 ч. 

• През следващата седмица ще се проведе информационна среща на територията на Форт 

Орание, на която ще присъствам и аз, заедно с редица помощни институции. Ще 

отговорим с радост на въпросите Ви. 

 

Какво можете да направите междувременно? 

Предвид окончателното затваряне можете още отсега да помислите за друго жилище. Ще бъде 

добре, ако изберете група обитатели, с които да можем да разговаряме за последващите стъпки. 

Група от обитатели, на която имате доверие и може да действа като ваш представител. 

 

Разбирам напълно, че ситуация е трудна за много от Вас, но заедно ще намерим подходящо 

решение. 

 

С любезни поздрави, 

Л.К. Попе-де Лоф 

Кмет на община Зундерт 

 

 


