
List do mieszkańców 
Zundert: 23 czerwca 2017 r. 
Dotyczy:  Przejęcia  zarządzania Kempingiem  „Fort Oranje:“ 
 
Drodzy mieszkańcy Kempingu Fort Orange 
 
Wczoraj  pan Engel postanowił zamknąć Fort Oranje z dniem 3-ego lipca. 
Oznaczałoby to, że od tego dnia nie będziecie mieć gazu ani  prądu i musicie  opuścić 
teren. Jako gmina i pracownicy socjalni zaangażowani oczywiście nie możemy 
dopuścić do tego. Dlatego zdecydowaliśmy się przejąć zarządzanie kempingiem od 
dzisiaj i definitywnie. Wasze dobro jest dla nas najważniejsze! Jako burmistrz Zundert 
czuję się naprawdę bardzo odpowiedzialna za sprawny przebieg tego przejęcia. 
 
Co oznacza zmiana zarządzania? 
Gmina Zundert, wraz z zainteresowanymi stronami, wykonała plan przejęcia 
zarządzania. Oznacza to, że gmina od dzisiaj bierze całą odpowiedzialność za 
zarządzanie kermpingiem i zapewnia, że na przykład woda i prąd będą dostępne oraz 
że teren będzie utrzymany i zabezpieczony. 
 
Co będzie dalej? 
Gmina zgodnie z planem zamyka kemping. Gmina wraz ze swoimi partnerami 
poprowadzi wszystkich zarejestrowanych mieszkańców do odpowiedniego 
zakwaterowania. Od dzisiaj nie mogą  przybywać nowi mieszkańcy.  
Zarejestrowanymi w Księgach Wieczystych zajmiemy sie oddzielnie. W przyszłym 
tygodniu poinformujemy Was o nowych przepisach i regulaminie na kempingu oraz o 
płatności czynszu. Od dzisiaj można natychmiast przestać płacić czynsz 
poprzedniemu zarządcy. 
 
Gdzie można się zwrócić z pytaniami? 
• Od dziś dostępny jest nowy menedżer na terenie kemingu. Można go znaleźć na 
recepcji. 
• Istnieje specjalny numer telefonu odnośnie pytań 040-2894468. 
• Można także wysłać e-mailem swoje pytania do: projecten@zundert.nl 
• Na witrynie www.zundert.nl można znaleźć więcej informacji na temat zamknięcia, 
przejęcia  zarządzania oraz planu dalszego postępowania. 
• Od poniedziałku, 26 czerwca 2017 r., stworzono specjalne pomieszczenie, gdzie 
można się spotkać z pracownikami socjalnymi m.in. z GGD. Tam można zadawać 
pytania na temat np. przeniesienia do nowego lokalu, oddłużenia i odpowiedniej 
opieki. Razem z Wami, szukamy rozwiązania, które najlepiej pasuje do Waszej 
sytuacji. W sobotę  24 czerwca  i w niedzielę 25 czerwca, wszyscy pracownicy będą 
obecni w recepcji od godz. 10:00 do 12:00. 
•W przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie informacyjne na terenie Fort Orange. 
Będę tam obecna razem z wieloma zaangażowanymi organizacjami pomocowymi. 
Będziemy odpowiadać na Wasze pytania. 
 
Co możecie zrobić sami w międzyczasie? 



W związku z ostatecznym zamknięciem kempingu możecie sami pomyśleć o 
zastępczym miejscu zamieszkania.  Będziemy również wdzięczni, jeżeli powstanie 
grupa ludzi, z którymi możemy zacząć rozmawiać o kolejnych krokach. To będzie 
grupa ludzi, której można zaufać i która może działać jako Wasz przedstawiciel. 
 
Zdaję sobie sprawę, że dla wielu z Was jest to trudna sytuacja, ale razem z Wami 
znajdziemy odpowiednie rozwiązanie. 
 
Z poważaniem, 
L.C. Poppe-de Looff 


