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Voornemens Gemeente Westerveld Camping Hesselte in Havelte te kopen 
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12 november 2022. 

Onderwerp: Voornemen Gemeente Westerveld Camping Hesselte in Havelte te kopen. 

Geachte heer, geachte mevrouw, 

Op vrijdag 11 november viel, bij mij een brief van de Gemeente Westerveld op de mat, 

Van de inhoud klopte sneller, stond toch even stil me hart, 

Inhoud Gemeente Westerveld, heeft het voornemen om Camping Hesselte in Havelte te kopen, vragen die bij me 

opkomen, 

Kan ik, na 52 jaar, 52 seizoenen, alleen nog maar over mooie vakanties op dit vakantiepark blijven dromen, 

Gemeente Westerveld heeft het voornemen van kopen, zodat men er straks permanent kan gaan wonen. 

Mijn eerste reactie was, is er eentje van boosheid, van kwaadheid, vol van emoties die bij me boven komen. 

Hebben het, hadden het , op deze dierbare plek voor ons, zo fijn, 

Havelte, Hesselte, zal toch voor ons altijd de Parel van Drenthe zijn, 

Zag in de brief, bij wie ik moest zijn, voor de communicatie lijn, 

Dit nummer, de contactpersoon, die er beleidsmatig overgaat heb ik kunnen bellen, 

Deze wist mij, gelukkig meer achtergrond informatie te vertellen, 

In 2023 veranderd, er nog niks, 100% zekerheid, wist mij dus gerust te stellen, 

De toekomstplannen werden verder uit een gezet, ideeën, plannen, stukje toekomst beleid, 

Het zal zo wezen, op de lange termijn, kunnen dit nog niet aangeven in de tijd, 

Dat Camping Hesselte raakt zijn campingfunctie kwijt, 

Straks met een nieuwe "woonbestemming" wordt "verblijdt", 

Gaat dan mogelijk in fases dat de verhuiswagen, voor bewoningen over de velden rijdt, 

Als toerist, als vakantieganger, heb ik hier de afgelopen nachten niet van kunnen slapen, 
Kan ik, onze geliefde plekje, Oosterlaantje 24, op Camping Hesselte, in Havelte kwijt raken, 
Als Gemeente Westerveld, als mogelijke nieuwe grondeigenaar, woonbestemming geeft, kunnen ze dit maken, 

EerJijk gezegd, zit ik na het verkrijgen van de brief, ook na het nauwkeurig nalezen, 

Nog altijd te trillen, nog altijd na te beven, zoals eerder geschreven, 

We komen er al meer dan 52 seizoenen, al meer 52 jaren, behelst me hele leven, 

Met Opa & Oma mee naar Havelte, met me moeder, met me tweelingbroer (Mark), kon me altijd verblijden, Helaas 
Opa & Oma zijn er niet meer, Mama & Mark, zijn me in 2021 ontvallen, moesten toen helaas overlijden Probeer 

sindsdien het leven weer, een beetje op te pakken, 



Drenthe, Havelte, Hesselte, vaste elementen, waardoor ik de moed niet laat zakken, 

Mocht u het voornemen, uitvoeren om Camping Hesselte, als Gemeente Westerveld, te kopen, wil ik u feliciteren, 

Met een meer dan dringende vraag, die recht komt uit me hart, kunnen wij, mogen wij, hier als toeristen, 

vakantiegangers blijven bivakkeren, 

Weet U als Provincie Drenthe, U als Gemeente Westerveld, zal het toerisme, altijd een warm hart toedragen, 

Kunt u , wilt u, mij garanderen, dat er voor mij nog komen op Camping Hesselte, heel veel mooie vakantie jaren en 

dagen, 

Dat is alles, wat ik u mogelijk als mogelijke nieuwe eigenaar van Camping Hesselte wil vragen, 

Ben ten allen tijden bereid, om bovenstaand schrijven, verder aan u toe te lichten, 

Hiervoor kunt u mij, op onderstaande wijze berichten. 

Met vriendelijke groet, 

Mike Peters 
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