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Nieuwsbrief juni 2020 

    

     

Beste Krieckaert Vrienden, 

Aan de start van de vakantie wil ik toch van de gelegenheid gebruik maken om nog even 

achteruit en vooral vooruit te kijken. 

In 2019 hebben we in de Krieckaert opnieuw heel wat positieve stappen gezet : Heel wat 

nieuwe eigenaars hebben de Krieckaert ontdekt en zijn op een positieve manier aan de slag 

gegaan om ons park mooier, beter en gezelliger te maken. 

Ook de meeste bestaande eigenaars hebben hun duit in het zakje gedaan en hebben van hun 

perceel een leuke verblijfplaats gemaakt. 

De taverne werd mooier en gezelliger en voor veel mensen en dieren een leuke plek om te 

verblijven. 

Er werden leuke events opgezet met ondermeer het springkastelenfestival, de halloweentocht, 

sinterklaasfeestjes, dansnamiddagen enz. 

Wijzelf hebben grote stappen gezet in de uitwerking van het nieuwe bestemmingsplan en dit 

werd zeer positief onthaald bij de meeste eigenaars, buurtbewoners en het gemeentebestuur. 

Het park voldoet eindelijk ook opnieuw aan de regels met als bekroning een nieuwe 

erkenning door Toerisme Vlaanderen.  

Wat betreft de inrichting van het park werden grote stappen gezet in het weghalen van niet 

streekeigen beplanting, coniferen, kerstdennen, bamboe enz en werd het voetbalterrein 

ontruimd en teruggegeven aan de natuur. De natuurlijke begroeiing begint stilaan zijn plaats 

terug in te nemen met her en der verspreid over het park mooie clusters met bloemen en 

planten. 

Ik wil iedereen van harte bedanken voor de positieve houding en de medewerking, alleen 

samen kunnen we van de Krieckaert een nog beter, mooier, gezelliger park maken. 
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Sinds een paar maanden is het voor iedereen een beetje moeilijker geworden, jullie mochten 

een tijd lang niet naar het park, onze Nederlandse buren hebben nog iets langer de grens niet 

over gemogen en hier en daar begon het onkruid een eigen leven te leiden. 

Gelukkig hebben we met Herman een super onderhoudsman in huis die ook tijdens de crisis 

is blijven doorwerken en er niet alleen voor gezorgd heeft dat alles er netjes bijligt maar het 

park ondertussen ook voorzien heeft van de meest schattige bankjes en een paar superdeluxe 

bijenhotels en diverse vogelhuisjes. 

Voor de toekomende tijd gaan we opnieuw inzetten op een paar speerpunten waarbij we niet 

afwijken van onze basiswaarden: natuur, rust en gezelligheid. 

• We hebben een zeer positief gesprek gehad met de mensen van bosbeheer:  voortaan is 

het makkelijker om oude bomen weg te halen en te vervangen door nieuwe boompjes 

en andere groenbeplanting en struiken (wel nog steeds een vergunning nodig) 

• We gaan door het homogeen maken van de bermen voor de huisjes door gras in te 

zaaien  

• We zetten nog steeds in op het weghalen van de resterende niet streekeigen beplanting 

• We gaan in de taverne nog meer leuke evenementen organiseren 

• Het gastenverblijf in de vroegere receptie is bijna klaar en zal heel binnenkort ook in 

gebruik genomen worden 

Het speerpunt voor onze chaleteigenaars is : “terug naar de natuur” -  en dus : verwijder of 

verberg zoveel als enigszins mogelijk de niet natuurlijke materialen. Hiermee bedoelen we 

vooral dat u metaalgaas, plastic, zeil …. zoveel mogelijk onzichtbaar maakt door het ofwel 

weg te halen ofwel te verbergen met een haag of andere natuurlijke begroeiing. Tegen eind 

2021 willen we op het park niet alleen geen coniferen of bamboe meer hebben, ook alle 

hekwerk, afsluitingen, zeilen in niet natuurlijke materialen (zijnde oa. metaalgas, metaal, 

plastic, enz) dienen weggehaald of onzichtbaar gemaakt te zijn.  

Het ideale moment van aanplanten voor een haag is vanaf eind september tot begin 

november, maak er gebruik van.  

Verder willen we dat alle huisjes er vanaf de straat netjes uitzien: fietsen, oude meubelen, 

bouwmaterialen, vuilzakken en vuilbakken, reservespullen, bbq’s, gereedschap, opslagkisten: 

dat hoort allemaal niet thuis in het nette park dat de Krieckaert wil zijn. Mag ik u dan ook 

vragen om uw medewerking om één en ander onzichtbaar op te bergen dan wel af te voeren. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nog even een aantal praktische puntjes 

• De jaarvergadering zullen we beleggen zodra het weer mogelijk is, we verwachten 

echter niet dat dit voor eind september zal lukken. 

• De afrekening van water en andere parkkosten per eind maart (waarvoor u reeds 250 € 

voorschot betaalde) hebben we uitgesteld maar komt er nu toch aan. 

• Als u uw chalet verhuurt dient u dit te melden aan de parkbeheerder vanaf het 

moment dat het chalet te huur staat en opnieuw nadat er verhuurd werd. In het 

verleden werd er nogal laks omgegaan met deze verplichting, maar vanaf volgend jaar 

willen we dit echt wel beter gaan opvolgen en weten wie er op het park verblijft.  

• Alle nieuwtjes publiceren we steeds als eerste op de chaleteigenaarspagina van de 

Krieckaert  https://www.facebook.com/groups/krieckaert/ iedereen die nog niet 

geregistreerd is als lid kan dit best zo snel mogelijk doen (p.s. : alleen chaleteigenaars 

en hun partner kunnen toegelaten worden tot de groep) 

• Op de website www.bewoners.krieckaert.be vindt u heel veel tips, modelcontracten, 

enz. Neem zeker even de moeite om er eens naar te kijken. 

• Huisvuil: voor alle duidelijkheid : de huisvuilcontainers dienen alleen voor huisvuil, 

we merken nog vaak dat mensen er bouwpuin, oude elektro en dergelijk in gooien. Dat 

is uiteraard niet de bedoeling. Deze goederen dient u weg te brengen naar het 

containerpark. 

• Ik begrijp dat er wat frustratie is over de groencontainer die soms niet vaak genoeg 

leeg is, maar ik wil toch nogmaals verduidelijken dat dit een container van de 

gemeente is waar ik totaal geen inspraak heb over de werking. We mogen al zeer blij 

zijn dat de gemeente ons deze dienst verleent en we zullen het moeten doen met de 

beperkte nadelen die eraan verbonden zijn. Het mag duidelijk zijn dat het storten van 

snoeisel in de rest van het park, ook in de groene vingers, uiteraard verboden is en 

blijft. 

• Graag ook nog even rekening houden met het feit dat hagen vooraan niet hoger mogen 

dan 1.50 m en dat die dingen snel groeien. Met de corona crisis hebben we hier 

uiteraard minder aandacht aan geschonken, maar voor de zomer willen we toch weer 

een net park met netjes gesnoeide hagen. Als u snoeit dan is het best om terug te 

snoeien naar 1.20 m om niet een paar keer per jaar te moeten herbeginnen.  

 

Ik wens u alvast een prettige zomer 2020 en hoop u zeer snel terug te zien op de Krieckaert. 

 

 

 

Met natuurlijke groeten, 

Guy Coenen 
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