Het Grote Bos op TV (Programma Meldpunt van omroep Max).
Bestuur en juridische commissie nodigden omroep Max uit voor een reportage over de
rechteloosheid, die bezitters van vakantiehuisjes ervaren in nieuwe huurovereenkomsten en
Recronvoorwaarden. Ter voorbereiding kreeg Max informatie over de juridische wurggreep
waarin recreanten zich bevinden, maar er werden ook enkele oplossingen aangedragen.
Naast Het Grote Bos kwam ook de Hertenhorst in Beekbergen in de uitzending, waar het
park wordt verkocht en bezitters moeten verdwijnen en hun investering kwijt zijn.
In de uitzending werd het probleem goed duidelijk, maar oplossingen of verbeteringen
kwamen niet over het voetlicht. De bal werd toegeschoven naar de recreanten, zij moet
maar beter opletten en hun overeenkomst goed lezen en op tijd gaan onderhandelen met
de parkdirectie.
ANWB: geen steun voor actieplan bewonersvereniging.
Tijdens de TV-uitzending Meldpunt van omroep Max, was de bijdrage van mevrouw Zerdoun
van de ANWB teleurstellend. Verwacht werd dat zij voor de belangen van de recreanten zou
opkomen. De bewonersvereniging had Max geadviseerd haar uit te nodigen. Zij ging niet in
op aangeboden oplossingen voor het probleem van rechteloosheid en vond dat recreanten
hun huurovereenkomst maar goed moeten lezen, alvorens te besluiten een perceel te
huren. Zij gaf bovendien foute informatie, door te stellen dat de directie 18 maanden van te
voren een aanmerkelijke prijsverhoging moet aankondigen. Zij was op de hoogte, dat RCN
geheel nieuwe overeenkomsten aanbiedt en dat de Geschillencommissie beslist dat de
directie zich in dat geval er niet aan hoeft te houden.
Directeur RCN wil geen interview over rechteloosheid.
Natuurlijk is ook de directeur uitgenodigd voor wederhoor in de uitzending Meldpunt van
omroep Max. Ook ANWB en Recron zouden uitgenodigd worden. Directeur Van Dingstee gaf
wel toestemming aan Max om op Het Grote Bos te filmen, maar een vraaggesprek, daar
voelde hij niet voor. ‘Lever uw vragen maar in, dan zal ik ze wel beantwoorden’. Deze reactie
werd wel verwacht. Tot nu toe weigert de directeur immers ieder overleg met het bestuur
van de bewonersvereniging over haar wensen met betrekking tot de concept
huurovereenkomst van RCN, een voorbeeld van rechteloosheid voor de bungalowbezitter.
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