
Gesprek evaluatie camperplaats de Bol 

Datum: 9 augustus 2022 

 

Deelnemers: 

Henry Mentink en Frans Willem Deliën – Het Veerhuis/beheerder camperplekken 

Ronald van Veen en Joost Lubberhuizen – vertegenwoordigers vanuit Varik  

Richard van Grinsven (BOA) en Wilma Knippenburg (mw recreatie en toerisme) – gemeente West Betuwe 

 

Aanleiding: 

Ronald van Veen en Joost Lubberhuizen hebben, als vertegenwoordigers vanuit het dorp Varik, gevraagd om 

gesprek te organiseren. Dit mede, naar aanleiding van klachten uit het dorp.  

Doel: afspraken evalueren en regels doornemen/bespreken en optimaliseren van deze mooie plek aan de Waal. 

De Bol is een openbare plek waar dagrecreatie voor iedereen is toegestaan. 

 

Besproken punten: 

 Aandacht voor zicht van de veerbaas. Het is niet wenselijk dat er campers op de kop van de Waal parkeren. 

Dit gezien vanuit veiligheid en zicht op nieuwe klandizie, wanneer de veerbaas aan de overkant is. 

Actie Wilma: benadert Uiterwaarde of deze klacht bij hen bekend is. 

Actie beheerder: camperaar erop wijzen wanneer hij onjuist parkeert. 

 Overvolle bakken, bijplaatsingen van zakjes afval.  

Volgens informatie vanuit de AVRI worden de bakken 2x per week (di en do) geleegd. Bij >25 graden is er 

een extra ronde. In het weekend wordt er geen vuil opgehaald. 

Actie beheerder: dagelijkse controle op bijgeplaatst afval en overvolle bakken. Het overtollige vuil wordt 

door de beheerder meegenomen en in zijn (bedrijfsafval)container gedeponeerd.  

De beheerder bekijkt de mogelijkheden voor een afsluitbare container op de Bol. 

Zakken, knijper, handschoenen en sleutel van de bakken kan verkregen worden via de gemeente. 

Wanneer de bakken (over)vol zijn melding maken via de AVRI-ap of site. Dit blijven doen om knelpunt 

zichtbaar te krijgen voor de AVRI. 

Het Veerhuis controleert de constatering / aanname dat de vuilnisbakken niet consequent iedere week 2 

maal worden geleegd. Indien dit niet gedaan wordt dan zal het Veerhuis dit bij de AVRI melden.  

 Aantal campers. 

Actie beheerder: camperaar erop wijzen wanneer het maximale aantal is bereikt. 

Ook de dienstdoende BOA zal de camperaar hierop wijzen. 

 Flyer. 

Actie beheerder: (aangepaste) flyer verstrekken (incl. de aanvulling dat afvalzakje ingeleverd kan worden) 

Actie Wilma: flyer aanpassen, incl. boeteclausule 

 Onraad / dealen  

Bij onraad dient de politie ingeschakeld te worden. Hierin ligt geen verantwoordelijkheid voor de BOA. 

Opmerking: de aanwezige webcam mag niet als beveiligingscamera worden ingezet. 

 

 

 

 

 

 Kosten/baten. 
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De opbrengst van de camperplaats is voor de beheerder van het veerhuis. Met de beheerder wordt besproken 

dat het wenselijk is dat beheer en toezicht op de Bol dan ook zichtbaar is en dat hij zijn 

verantwoordelijkheid hierin neemt.  

Er wordt afgesproken om elkaar direct/rechtstreeks aan te spreken. Wanneer men iets te melden heeft t.a.v. 

de camperplekken dan graag doorverwijzen naar de beheerder. 

 Evaluatie: eind oktober/begin november komen we weer bij elkaar. 

Agendapunten: o.a. evaluatie vuilrondes AVRI en acties Veerhuis m.b.t. vuilnis. 
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