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Vlielander camping wil einde
aan gedonder bagagestrijd

De campinggast is hiermee beter af,
is de stellige overtuiging van Cees
Potiek. Hij is voorzitter van het be-
stuur van de Stichting Recreatiebe-
langen Vlieland (SRV) die de cam-
ping exploiteert.

Stortemelk heeft Wietze de Boer
uitgekozen als bagagevervoerder
voor de komende jaren. Niet langer
zal Bob met paard zijn wagen na-
mens Zeelen over het eiland sturen.

VLIELAND Camping Stortemelk op
Vlieland wil met de gunning van
het bagagevervoer aan één bedrijf
een einde maken aan het ,,gedon-
der’’ tussen de twee bagagever-
voerders.

Het besluit stuit veel campinggasten
tegen de borst. De vereniging Vrien-
den van Stortemelk en de vereniging
van Tenthuiseigenaren zijn niet blij
met de keuze van Stortemelk.

Maar de kwaliteit van het vervoer
was de laatste jaren onvoldoende, al-
dus Potiek. ,,Koffers bleven soms
staan, medewerkers van de bedrij-
ven zaten elkaar dwars. Er waren pes-
terijen door auto’s in de weg te par-
keren en klanten af te vangen. Gas-
ten klaagden hierover.’’

Dit is al zeker twee jaar en gesprek-
ken leverden niets op, volgens Po-
tiek. Hierom besloot het bestuur van
de SRV afgelopen zomer met slechts
een bedrijf door te willen. ,,Dat heb-

ben we hen in september laten we-
ten. In december vroegen we een
vervoersplan te schrijven. Wij willen
namelijk ook af van smerige diesels
en tractors op dit autoluwe eiland.
Het vervoer van de tassen moet met
paard en wagen en hooguit elek-
trisch gebeuren.’’

Volgens het bestuur schreef De
Boer het beste plan. ,,Om geruchten
te voorkomen, heeft ons bestuurslid
dat paarden verhuurt aan De Boer,
zich afzijdig gehouden van dit be-
sluit.’’ Potiek treedt gauw in overleg
met de vereniging van de tenthuisei-
genaren. ,,Die hebben hun spullen
bij Zeelen opgeslagen en hij stopt
met de opslag. Dit wordt opgelost.’’


