Geachte leden van de raad,
Mede namens onze zoon, die woonachtig is op nr. 45, willen wij gebruik maken van het spreekrecht;
Ca pi g de De Veldhoe e as tot u toe ee klei s halige oere a pi g. Bego e
et
standplaatsen en uitgegroeid tot 25 standplaatsen. Nu wil hij verder groeien tot een volwaardige
camping.
Dhr. Lijten heeft aangegeven zie i ter ie Me se a Veldho e dateert a augustus
dat
hij niet grootschalig wil worden. Hij wil kwaliteit kunnen blijven bieden en zelf contact met de gasten
kunnen blijven houden. Bij een grootschalige camping is dit waarschijnlijk niet meer mogelijk.
Dit zou tevens betekenen dat wij tussen 2 grote campings/vakantieparken in komen te liggen.
Volgens ons biedt de directe omgeving ook zonder de uitbreiding voldoende onderdak aan
bezoekers. Ons woongenot gaat hiermee sterk achteruit. Van landelijk en rustig wonen is dan geen
sprake meer. De waarde van onze woningen zullen zeker dalen.
De horeca wordt wel verkleind van 400 m² naar 300 m². De horeca blijft op korte afstand van de
perceelgrens en dicht bij de woning van onze zoon. Ook is deze toegankelijk gemaakt voor derden.
Men denkt voornamelijk aan fietsers. Dit is echter niet reëel en/of geloofwaardig. Wij vrezen dan
ook voor geluidsoverlast.
Na uitbreiding van 25 naar 85 standplaatsen, 10 appartementen en 10 chalets (met neventak een
caravanstalling van 160 caravans) zal het aantal verkeersbewegingen over de Zittard flink toenemen.
Ook wordt gevreesd dat de uitbreiding niet alleen gebruikt gaat worden voor recreatief verblijf, maar
ook voor permanente bewoning.
Gasten van de huidige camping wandelen met honden langs de weg (voor de woningen van
omwonenden). Er wordt gevreesd voor meer last van hondenpoep. Ook zien we vaak dat de
campinggasten hun honden los laten lopen op weidegrond (perceel gelegen langs de camping). Dat is
niet zonder gevaar. Op het moment dat een hond zijn behoefte in een weiland doet is de kans groot
dat een koe die dit gras eet besmet zal worden met Neospora eitjes. Neospora is een eencellige
parasiet van de hond die wordt overgebracht via hondenpoep. Neospora eitjes kunnen goed
overleven op het land. Zodra een koe besmet is zal ze niet ziek worden. Maar eenmaal besmet blijft
een koe dat voor de rest van haar leven. Doordat besmette koeien dragers zijn zullen ze levenslang
de besmetting blijven doorgeven op hun kalveren. Als een koe tussen de 0-4 maanden drachtig is
tijdens haar besmetting, zal haar ongeboren kalf afsterven.
In het bedrijfsplan is de landschapsweide komen te vervallen. Dit blijft landbouwgrond. Dit neemt
niet weg dat deze in de toekomst (over 5 à 6 jaar) toch weer aan de orde komt.

