
Kustwerk Nieuwvliet-Bad 

David Hannewijk (Roompot) 

Angelique Remijn (BAK B.V.) 

 

08-06-2013 

10.00uur 



Programma 
 

• Welkom door David Hannewijk  

• Introductie 

• Uitgangspunten en ambities  

• Ontwerp 

• Planning 

• Huurders informatie 
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Introductie 
 
Exploitant: 
Roompot 
 
Ontwikkelaar herstructurering 
Bouwfonds 
Arcus 
 - Oprichting Bouwfonds Arcus Kustwerk B.V. 
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Uitgangspunten en ambities 
 

• Eén hoogwaardig recreatiebedrijf met toegankelijke prijssetting 

• Thematische benadering totaalgebied met vloeiende overgang tussen de 
diverse recreatieve verblijven (recreatiewoning, chalet, stacaravan enz.) 

• Diversifiëren aanbod en invullen behoefte aan kleine recreatiewoningen 

• Huidige gasten ruimte blijven bieden (relatie huidige huurders handhaven) 

• Uitbreiding en verbetering centrumvoorziening dmv bowling en 
buitenzwembad 

• Robuuste toekomstbestendige infrastructuur 

• Elektra, gasnetwerk, brede wegen, waterhuishouding en WiFi  

• Lagere dichtheid van eenheden 

• Jaarrond exploitatie 

• Plangebied van 27 naar 52 hectare 

• Aantal eenheden van 1163 naar 1225 eenheden 

- 360 recreatiewoningen  

- 865 recreatieve nachtverblijven (alle vormen) 
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Uitgangspunten en ambities 
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= Plangebied 
= Pannenschuur 
= Hof ter Wilgen 
= Hof ter Willegen 
= Boshoeve 



Voorlopig ontwerp (concept) 
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Voorlopig ontwerp (concept) 

Plandelen: 

= Recreatiewoningen/ strandhuizen 

= Jaarplaatsen 

= Toeristisch kamperen 
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Ontwerp Verkeersstructuur 

Ontsluitingen 

Langzaam verkeer route  

Geen doorgang autoverkeer 

Strand overgang 
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Voorlopige planning - Realisatieschema 
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Planning - Realisatieschema 

 

Fase 1:  Inrichting van een nieuw gebied voor recreatieve nachtverblijven. Dit als 
 verplaatsingsoptie voor bestaande huurders van vaste standplaatsen.  
 

Fase 2:  Upgrading centrum gebied en centrum gebouw 
 

Fase 3:  Overige gedeelte van De Pannenschuur, Hof ter Willegen en Camping Hof ter 
 Wilgen inrichten 

 

Fase 4:  Realisatie van uitbreidingsgebied voor recreatiewoningen en recreatieve  
 nachtverblijven 

 

Fase 5:  Realisatie kwaliteitsverbetering van Wandelaar, Ribzand en Boshoeve 
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Huurders informatie 

 

• Huur wordt niet opgezegd voordat het bestemmingsplan vastgesteld is door de 
Gemeenteraad (prognose september 2013) 

• RECRON voorwaarden opzegtermijn conform herstructurering van toepassing 
(termijn is 1 jaar – 31 december) 

 

Wie komen in aanmerking voor verplaatsing? 

• Voorafgaand aan verplaatsing wordt een technische en een esthetische keuring 
gedaan 

• Samenstelling keuringscommissie en procedure keuring worden voorgelegd aan de 
huurdersvereniging 

• Goedgekeurde kampeermiddelen komen  

 in aanmerking voor verplaatsing 
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Huurders informatie - verplaatsing 
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Wit gearceerd wordt verplaatst 



Huurders informatie - verplaatsing 
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Huurders informatie -Verplaatsingsvergoeding 

• Uw kampeermiddel kan vooralsnog gehandhaafd blijven op de huidige plaats 

• Wenst u in aanmerking te komen voor een plaats op het nieuw aan te leggen terrein 
dan kunt u dit in een persoonlijk gesprek of schriftelijk kenbaar maken. 

• Bij toewijzing van de nieuwe plaatsen dan hebben de huurders welke vanwege de 
herstructurering moeten verplaatsen voorrang 

• Standplaats moet leeg opgeleverd worden 

• Afval containers worden beschikbaar gesteld door Roompot 

• Indien kampeermiddel  wordt verplaatst naar uitbreidingsgebied  
gratis gebruik van opslag container voor een periode van 2 weken 
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Huurders informatie 

 

• Twee gebieden voorlopig  gehandhaafd (De Wandelaar, Ribzand en Boshoeve)  

- In deze gebieden worden de nutsnetwerken en wegen geïnventariseerd en waar 
noodzakelijk verbetert (aardgas, elektra, water, riool en Wi-Fi)  

- Inventarisatie verplichte afstanden tussen kampeermiddelen conform beleid brandweer 

- Huurprijsaanpassing wordt pas doorgevoerd als verbeteringen zijn doorgevoerd 

- Nieuw parkreglement na uitvoering verbeteringen 

• Door natuurlijk verloop verruiming van de standplaatsen 

• Verplaatsing naar uitbreidingsgebied conform toewijzingsvoorwaarden:  
Toewijzing op basis van eerste huurdatum 

• Parkreglement wordt herzien voor nieuwe gebied 

• Huurprijzen met bijbehorende oppervlakten voor nieuwe plaatsen: 

- Plaatsen tot 160m2:   €2650,- 

- Plaatsen 161-200 m2:   €2900,- 

- Plaatsen boven 200m2: €3500,- 

• Tot oktober 2013 zullen inventarisatiewerkzaamheden  
plaats vinden op de bestaande recreatieterreinen.  
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Vragen?  

Maakt u een afspraak met dhr. P. Donders 
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