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Geachte leden van het college en de raad der gemeente Hellendoorn, 

Naar aanleiding van ons bezoek aan de informatieavond d.d. dinsdag 15 
februari 2011 in 'n Kadiek in Daarle maken we hierbij als loonbedrijf 
W.G. Jansen Eupe & Zonen onze ernstige verontrusting kenbaar. 
Realisatie van camping De Haar, gesitueerd aan de Haarweg in Daarle, 
confronteert ons loonbedrijf met bijzonder onprettige gevolgen. Derhalve 
zijn wij tegen een voortzetting van de procedure om te komen tot 
vergunningverstrekking voor camping De Haar. 

Ons bedrijf maakt veelvuldig gebruik van de Haarweg. Onze 
professionele chauffeurs drukken we immer op het hart om altijd alert te 
zijn, zodra ze met het steeds groter wordende materiaal gebruik maken 
van de openbare weg. De realisatie van de camping brengt een stroom 
van vakantievierende toeristen teweeg. Dit eist nog meer attentie van 
onze immer hardwerkende medewerkers. 

Ongetwijfeld zorgt de komst van camping De Haar voor een enorme 
hoeveelheid fietsers en andere weggebruikers op de Haarweg en andere 
toegangswegen. Dit brengt ons in een benarde positie. Het 
manoeuvreren met de grote machines wordt, ondanks de positieve 
instelling van onze medewerkers, nog moeilijker gemaakt. Onbegrip van 
medeweggebruikers valt hen ten deel. Zeker weten. Onze medewerkers 
zullen dit echter met hun kenmerkende glimlachen onder alle 
omstandigheden pareren. 
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Onze chauffeurs worden vele l<eren per dag geconfronteerd met 
onoplettende medeweggebruikers. De vakantiegangers, en veelal hun 
jeugdig nageslacht, zullen op de meest onverwachte momenten uiterst 
gevaarlijke situaties creëren. Met mogelijk de meest droevige afloop. Als 
loonbedrijf weten we drommels goed waar we over praten. We spreken 
helaas uit ervaring. 

Bestudering van de plannen heeft ons geleerd dat de oprit richting 
camping weinig bewegingsruimte aan het vertrekkende en aankomende 
verkeer geeft. Dit leidt tot verkeerschaos, hoe positief u het ook wenst 
uit te leggen. Onze medewerkers zullen vele keren in dit Daarlese 
verkeersinfarct verstrikt raken. Deze onprettige en tijdverslindende 
oponthouden zorgen ervoor dat onze clientèle, evenals ons bedrijf, 
ongevraagd met financiële offers worden opgezadeld. 

Wij achten het onverkoopbaar dat de voorstanders van de camping 
vergroting van hun inkomsten tegemoet kunnen zien, terwijl dit voor 
anderen een in komsten vermindering inhoudt. Rechtvaardigheid dient in 
deze niet ondergesneeuwd te raken. 

Het kan u niet ontgaan zijn, maar voor alle zekerheid deel ik u nogmaals 
mede dat loonbedrijf W.G. Jansen Eupe & Zonen ernstig bezwaar maakt 
tegen de realisatie van camping De Haar. Ondergetekende vertrouwt 
erop dat u de moeite neemt om al onze bezwaren goed te overdenken, 
alvorens u tot verdere besluitvorming overgaat. 

Wij hopen op korte termijn een schriftelijke reactie van uw zijde te 
mogen ontvangen. 

Hoogachtend, 

namens loonbedrijf W.G. Jansen Eupe 

Wicher Jansen Eupe 
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