Windhondenvereniging “Coursing Nienoord Leek”
Voorheen W.R.V. Martinistad/Nienoord
Opgericht anno 1955
Sinds 1980 Coursing bij WvCNL

Nieuwsbrief 3

29 juni 2016

Waarheen met de WvCNL?
Dat was een agendapunt op de laatste algemene ledenvergadering. Het bestuur heeft beloofd de leden op de
hoogte te houden.
Besluit Gemeente Leek
Op 14 april heeft de WvCNL bij de gemeente Leek
een ontheffing aangevraagd om te mogen
kamperen aan de ijsbaan en een vergunning op
basis van de Drank- en Horecawet. Niet anders dan
andere jaren. Toen de beslissingstermijn van 8
weken verlopen was hebben we de gemeente Leek
in gebreke gesteld. Toeval of niet, maar een paar
dagen later, op 20 juni, is het besluit van de
gemeente aan de WvCNL verzonden. Zoals te
verwachten was is onze aanvraag om te mogen
kamperen niet gehonoreerd, maar mogen we
slechts met twee kampeereenheden ter bewaking
van de spullen rond activiteiten kamperen.
Op 28 juni hebben we als WvCNL een
bezwaarschrift tegen het besluit ingediend. Er zijn
namelijk maar een paar in de APV omschreven
gronden waarop de gemeente de aanvraag kan
afwijzen. De gemeente heeft als motivatie
aangegeven dat deelnemers op de camping
mogen. Dat is niet een van de gronden die in de
APV worden genoemd.
De gemeente heeft vanaf 20 juni 12 weken om op
het bezwaar te beslissen. Als ze een
adviescommissie hebben 6 weken langer. De
termijn kan eenmalig met 6 weken worden

verlengd. Het kan dus december worden voor we
een besluit op ons bezwaar hebben.
In de tussentijd zitten we niet stil, maar gaan we de
raadsleden benaderen.
Gesprek Gemeente Borger-Odoorn
Op 29 juni heeft het bestuur een gesprek gevoerd
met de wethouder en twee ambtenaren van de
gemeente Borger-Odoorn. Het was een prettig
gesprek, waarin ze een goede indruk hebben
gekregen van wat we doen en wat we nodig
hebben. De gemeente gaat nu actief aan de slag
om te kijken wat ze voor ons kunnen betekenen. In
tegenstelling tot Leek begrijpt deze gemeente wel
dat het overnachten bij het coursingterrein iets
heel anders is dan kamperen op een camping.
Summer Event 2016
Op zaterdag 16 juli staat het Summer Event op de
agenda. Dit is een activiteit ter vervanging van de
Sterrendag. Dit evenement gaat door bij minimaal
30 deelnemende honden. Op het moment van
publiceren van deze nieuwsbrief stond de teller
op 23. Meldt uw honden dus nog snel aan voor
deze gezellige dag.
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