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Uitgevoerde projecten 2021

1. Resort onderhoud en verbeteringen
 Nieuwe stoelen bij strand en zwembad

Bij het strand en zwembad zijn nieuwe adirondack stoelen geplaatst, ze zijn van 
gerecycled materiaal en goed weer bestendig. 

 Slakken bestrijding
Er is door pest control voor de algemene delen een bestrijding van de Afrikaanse 
reuzen slak uitgevoerd. Deze bestrijding is afgelopen jaar twee keer uitgevoerd in 
maart en november. 

 Extra ratten bestrijding
Na melding van bewoners over het signaleren van meer ratten heeft het resort de 
ratten bakjes geheel vernieuwd en het aantal ratten bakjes verhoogd.

 Waterscooter preventie 
In samenwerking met Manuel van het Sea Aquarium is er een touw geplaatst onder 
de brug om de toegang van waterscooter in de laguna te stoppen. Ook hebben we 
borden laten maken om waterscooters en bootjes erop te wijzen dat ze niet in 
Laguna dienen te komen. 

 Verbetering elektra entree
Er zijn een aantal grote reparaties gedaan aan de elektra bij de entree. Het kwam 
vaak voor dat de poort niet meer werkte als het regende, dit kwam door elektra 
storingen, deze zijn ondertussen opgelost. 

 Verschillende ontluchting putjes rondom het resort zijn voorzien van nieuwe deksels
om geurtjes tegen te gaan.

 De zwembad toiletten zijn voorzien van nieuwe kranen, wc borstels, papier 
houders, lampen en wc rol houders. 

 Rondom het resort zijn nieuwe planten aangeplant, we proberen zo veel mogelijk 
planten die we al hebben op het resort te klonen en te kweken en aan te planten. 

2. Ongewenste bezoekers
 Dankzij het camera systeem hebben we een groepje jongeren die op het resort 

kwamen zwemmen en met briefflesjes op het strand waren kunnen opsporen, we 
hebben contact met de school en de ouders gehad, die zijn hun excuses aan 
komen bieden. Het bleek dat de code van het toegangspoortje naast de auto gate 
op alle scholen bekend was, deze code hebben we veranderd. En nadat we van dit 
groepje de ouders hebben opgespoord lijken er over het algemeen minder jongeren
binnen te komen. 



Projecten voor dit jaar 2022

1. Zwembad
De coating van het kleine zwembad is los aan het laten, en ook van het grote zwembad is 
de coating niet meer 100%. We hebben al met 3 zwembadbouwers afgesproken en we 
hebben verschillende offertes ontvangen. (welke dit jaar moeten zullen worden herzien 
omdat de offertes beperkt geldig zijn). 

Er zijn een aantal punten waarover nog moet worden beslist. 
 Het diepe bad, aan de kant van de trap, is meteen heel diep, bewoners hebben 

aangegeven dat het fijner zou zijn als het bij de trappen minder diep kan worden 
gemaakt naar 160 ongeveer en van daaruit een afloop.

 Er is gevraagd naar de mogelijkheid voor zoutelektrolyse of magnesium. We 
hebben ook hier een aantal offertes voor ontvangen, maar te weinig informatie om 
een goed onderbouwd advies uit te brengen

2. Strand
We zijn al een aantal maanden geleden bij Mr. Schrier geweest met een twee  
bestuursleden waarbij we de situatie van het strand en de mogelijkheden tot ophoging 
hebben besproken. We zijn nog in afwachting van de offerte hiervoor en de mogelijke 
planning.

3. Gebruiksvriendelijkheid faciliteiten
 Trapleuning bij trap gebouw D (er is al naar verschillende opties gekeken, hout is 

waarschijnlijk de beste optie, we wachten op de offerte van de aannemer). 
 Schaduw voorzieningen rondom zwembad
 Bestellen nieuwe ligstoelen voor het strand (onderzoek naar opties)

4. Tuinen
 De palm bij het zwembad moet nog vervangen worden.
 De Neem boom naast de trap naar gebouw D, de wortels kunnen de muur 

beschadigen, het zou beter zijn deze boom weg te halen.
 De palmen rondom het zwembad moeten weer gesnoeid, en de hoge kale boom 

naast D kan misschien beter helemaal verwijderd worden. 

5. Nood stroom
 We willen graag een onderzoek doen naar de mogelijkheden van een stroom 

voorziening in het geval van een blackout. De voorziening zou dan stroom leveren 
aan het camera systeem, de poorten en de floodlights. 

6. Vuil containers
• Er zijn twee vuilcontainers welke beschadigd zijn, hiervoor zijn nieuwe aangevraagd

bij Selikor. Daarnaast gaan we kijken of het mogelijk is een aantal nieuwe grote 
containers erbij te vragen aan Selikor. En zullen we kijken wat de mogelijkheden 
zijn voor recycling, een mogelijke aanbieder hiervoor is een bedrijf genaamd Green 
Phenix. 


