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Dragi locuitori ai Campingului Fort Oranje, 
 
Ieri, domnul Engel s-a hotărât să închidă campingul. Această hotărâre ar însemna că dumneavoastră, cu 

începere din ziua de ieri, nu mai dispuneţi de gaz şi electricitate şi va trebui să părăsiţi terenul 

campingului. Noi, bineînţeles, în calitate de autorităţi ale primăriei şi asistenţii sociali implicaţi, nu putem 

permite o astfel de situaţie. De aceea, împreună, am hotărât ca din ziua de azi să preluăm definitiv 

administrarea campingului. Bunăstarea dumneavoastră stă pentru noi pe primul loc! Personal, în funcţia 

mea de primar al municipalităţii Zundert, mă simt întru totul răspunzător pentru mersul în bună ordine a 

acestei preluări. 

 
Ce înseamnă de fapt preluarea administrării? 

Municipalitatea Zundert, împreună cu părţile implicate, au întocmit un plan de abordare cu privire la 
preluarea administrării. Acest plan înseamnă că primăria, cu începere de astăzi, ia pe seama sa întreaga 
responsabilitate cu privire la administrarea campingului şi se îngrijeşte ca, de exemplu, să profitaţi de 
apă şi de electricitate şi ca terenul să fie întreţinut şi protejat în continuare.   
 
Cum decurg lucrurile de-acum în continuare? 

În conformitate cu planificările făcute, municipalitatea va închide campingul. Împreună cu partenerii ei, 
municipalitatea îi va asista pe toţi locuitorii înscrişi să găsească spaţiu locativ corespunzător. Din acest 
moment, oricum, nu vor mai putea veni aici noi locuitori. Proprietarii înscrişi la Cadastru (registrul 
funciar) vor fi contactaţi de noi separat. Săptămâna viitoare vă vom informa cu privire la noile reguli de 
ordine interioară pe cuprinsul campingului şi la modalitatea de plată a chiriei. Din ziua de astăzi, puteţi 
înceta imediat să mai plătiţi chirie fostului administrator. 
 
Unde anume puteţi adresa întrebări? 

• De-acum înainte va fi prezent un nou administrator pe terenul campingului. Acesta poate fi 
întâlnit la recepţie.  

• Există un număr de telefon disponibil pentru întrebări: 040-2894468. 

• Vă puteţi trimite întrebările şi pe e-mail, la: projecten@zundert.nl 

• Pe website-ul www.zundert.nl pot fi găsite informaţii suplimentare referitoare la închiderea 
campinglui, preluarea administrării şi planul de abordare.  

• Din data de luni 26 iunie ‘17 vom amenaja un spaţiu special cu diverşi asistenţi, printre altele, de 
la GGD (serviciul sanitar). Vă puteţi adresa aici întrebări despre, de exemplu, restabilirea sau 
regăsirea unui spaţiu locativ, stingerea datoriilor şi oferta de asistenţă personală. Împreună cu 
dumneavoastră, vom căuta cele mai bune soluţii care corespund cel mai bine situaţiei 
dumneavoastră. Sâmbătă şi duminică, 24 şi 25 iunie, asistenţii noştri sociali vă vor sta la 
dispoziţie, la recepţie, între orele  10.00-12.00. 

• De asemenea, săptămâna viitoare va avea loc o întrunire/întâlnire de informaţii, pe terenul 
campingului Fort Oranje. Voi fi şi eu prezent la această întâlnire, împreună cu o serie de alte 
organizaţii/instanţe de ajutorare. Vom comunica, aici, cu plăcere, cu dumneavoastră.  

 
Ce puteţi face dumneavoastră personal între timp? 

Având în vedere închiderea definitivă a campingului, dumneavoastră vă puteţi gândi pe cont propriu să 
găsiţi un alt spaţiu de locuit. De asemenea, ne-ar plăcea ca dumneavoastră să numiţi un grup de 
locuitori, cu care să stăm de vorbă despre paşii de făcut în continuare. Acesta trebuie să fie un grup de 
locuitorui, în care aveţi încredere şi care poate opera ca reprezentantul dumneavoastră. 

 
 
 



2 
 

Traducere din limba olandeză 
 
Îmi dau seama că această situaţie este dificilă pentru mulţi dintre dumneavoastră, am însă încrederea că 
împreună cu dumneavoastră vom găsi o rezolvare corespunzătoare a problemei.  
 
Cu salutări prieteneşti, 
L.C. Poppe-de Looff 
Primarul municipalităţii Zundert 
 
 


