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Aan alle leden van de 
Vereniging van Erfpachters Haarzuilens 
 
 
Haarzuilens, 9 juni 2021 
Betreft: Oproep gespreksavond Erfpachtbelangen in Haarzuilens 
 
 
 
Beste erfpachter, 
 
Begin april hebben wij het voornemen gemeld om de Vereniging van Erfpachters 
Haarzuilens (VvEH) op te heffen en op te laten gaan in de Stichting Erfpachters 
Natuurmonumenten (SENM). Dit is inmiddels in uitvoering en zal omstreeks 1 juli 
aanstaande zijn geregeld. De notulen van de opheffingsvergadering zijn als bijlage 
bijgevoegd. 
 

Gespreksavond woensdag 23 juni 2021, om 20.00 uur, Joostenlaan 1 
 

Wij hebben aangekondigd om specifiek voor de erfpachters in Haarzuilens een 
gespreksavond te organiseren. Het doel van deze avond is om jullie bij te praten over de 
recente ontwikkelingen rond erfpacht. Een aantal onderwerpen is in de brief van 2 april 
genoemd. Maar belangrijk is ook van jullie te horen wat er speelt, welke zorgen er leven en 
wat we gezamenlijk met SENM hiervoor kunnen betekenen. De agenda voor die avond is 
bijgevoegd. Stuur even een mailtje als je nog onderwerpen wil toevoegen. 
 
Het blijkt dat niet alle erfpachters zich bewust zijn wat het betekent erfpachter te zijn. 
Vooral als het einde tijdvak voor contracteinde of -herziening nog ver weg is en de canon 
wellicht beperkt is, kunnen erfpachters de consequenties vaak slecht overzien. 
 
Om zoveel mogelijk meningen en gedachten te horen is de gespreksavond nadrukkelijk niet 
alleen bedoeld voor leden van de VvEH maar voor alle belangstellende erfpachters in 
Haarzuilens. Omdat wij hier de adressen niet van hebben verzoeken wij jullie de uitnodiging 
ook bij andere erfpachters onder de aandacht te brengen. Zij zijn van harte uitgenodigd. 
 
 

We verzoeken jullie om even een mailtje te sturen als je komt op de 23e zodat we 
weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen: info@erfpachtnm.nl 

 
We zien elkaar op 23 juni! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van VvEH/SENM 
 
 
Hendrik-Jan Bekedam 
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