
Verslag van de algemene ledenvergadering van de CVE Le Rivage gehouden op 12-03-11 

Locatie:  restaurant de Zeeuwse Kust te Nieuwvliet-Bad. Aanvang 15:00 uur. 

 

Aanwezig: presentielijst bij secretariaat beschikbaar: 

 

1.Opening  

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering 

 

2.Vaststelling agenda 

De agenda wordt overeenkomstig vastgesteld 

 

3.Algemene mededelingen 

Er zijn enkele berichten van verhindering ontvangen. 

Een lid heeft opgezegd. De nieuwe eigenaren op het park zijn (mede met dank aan Stephan) 

allen lid geworden van de vereniging. Totaal aantal leden bedraagt nu 61. 

Vanuit het bestuur heeft Peter Langenhuizen, Secretaris, aangegeven zijn functie beschikbaar 

te stellen. Dhr S. Cornelis heeft aangegeven te willen stoppen met het  secretariaatswerk voor 

de vereniging. 

De site www.lerivage.eu is online, heeft nog wat kinderziektes,maar dat komt goed! 

De voorzitter nodigt iedereen uit om, waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de website in 

de vorm van actualiteiten uit de regio, nieuwe relevante ontwikkelingen etc.. 

 

4.Financiën 

Verslag kascontrole is goedgekeurd. Bestuur wordt vervolgens gedechargeerd. De 

kascontrolecommissie wordt hartelijk bedankt voor de inspanningen. 

Samenstelling van de nieuwe kascontrolecommissie is als volgt: 

Zittend lid dhr M. Veraa, Nieuw lid is: Dhr C. van Gool. 

De begroting voor 2011 is vervolgens besproken en door de ledenvergadering akkoord 

bevonden. De verhoging van contributie van 70 euro naar 100 euro is unaniem door de 

vergadering aangenomen. De spontane sponsoring van een lid m.b.t. de MER procedure 

wordt toegejuicht en andere leden worden uitgenodigd zijn voorbeeld te volgen. 

 

6. Bestuurssamenstelling: 

Dhr P. Langenhuizen en dhr S. Cornelis worden door het bestuur en namens de leden hartelijk 

bedankt voor hun activiteiten en krijgen voor hun werkzaamheden een presentje aangeboden 

namens de CVE. 

Zowel voorafgaand aan de vergadering als tijdens de vergadering heeft 1 lid zich gemeld voor 

de ontstane vacature binnen het bestuur. Mevrouw Lisette van Olphen wordt met unanieme 

goedkeuring van de leden aangenomen als nieuw bestuurslid. Binnen het bestuur wordt zij de 

nieuwe secretaris. E.e.a. zal zsm worden geformaliseerd. 

 

7. Nieuwenhovenpolder. 

Er zijn nog steeds geen concrete en uitgekristalliseerde plannen bij de gemeente bekend van 

de Roompot/Arcus. Veel onzekerheden. Wel duidelijk is dat de MER-procedure gewoon 

doorgaat. De deskundige van Flynth houdt de relevante procedures voor de leden in de gaten. 

Er ligt, als het gaat om de procedures, een voorlopig ontwerp, daarna volgt de MER procedure 

en dan valt er eind 2011 een besluit over in de gemeenteraad. We zijn nog altijd in de fase van 

het Voorlopig Ontwerp (VO). Hierna volgt het Definitief Ontwerp (DO). 

 

Er zijn een aantal agrariërs die het Nieuwenhoven project ook van nabij proberen te volgen. 



De gemeente heeft aan het bestuur kenbaar gemaakt dat de CVE in deze procedure 

constructief bezig is. Tegen die achtergrond wordt een voorstel van een van de leden door de 

vergadering aangenomen om op de volgende CVE-bijeenkomst de gemeente en Arcus samen 

uit te nodigen om hun respectievelijke beleid cq. plannen nader te verduidelijken. Over de in 

te plannen groene zone tussen Le Rivage en het nog te bouwen RP-park wordt het voorstel 

aangenomen om via de Stichting Zeeuws Landschapsbeheer een landschapsschets te laten 

maken. Deze Stichting, waarin o.a. ook de provincie participeert, vraagt een bescheiden 

financiële tegemoetkoming. Andere suggesties die door de leden worden aangereikt zijn het 

inhuren van een stagiaire of het architectenbureau dat een momentopname heeft gemaakt van 

de groenvoorziening op het park. Snelle actie is hier geboden. Een van de leden vraagt, of 

gezien de grote hoeveelheid explosieven op het Cavelot-terrein te Cadzand-Bad, de CVE ook 

zeker weet dat er in de Nieuwenhovenpolder geen oorlogstuig is opgeslagen. Zijn suggestie is 

om dit facet ook door te geleiden naar Flynth met het oog op de verschillende (nog te 

effectueren) procedures. 

 

8. Bejegening door de Roompot 

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar bij ernstige gladheid (met een bijna ongeluk 

en veel pijnlijke valpartijen) heeft eind 2010 de Roompot (RP) zich gekweten van haar taak 

om zout te strooien en sneeuw te ruimen. De CVE- advocaat van kantoor Rassers heeft een 

brief geschreven naar RP met onze gefundeerde klachten. In het RP-antwoord staat dat de 

CVE-leden op zaterdag gratis mogen tennissen. En gebruik mogen maken van het zwembad 

(pasfoto bij receptie inleveren). Er wordt in deze brief in het geheel niet ingegaan op onze 

argumenten m.b.t. onderhoud. Genoemde brieven worden op het besloten deel van de website 

gezet. 

Ook meldt RP dat verhuren via andere bureaus niet is toegestaan. Dat moet via de RP. 

Er is een eigenaar die al een procedure tegen RP voert mbt de parklasten. Voor hem is het 

onduidelijk voor welke diensten deze parklasten worden aangewend. Het bestuur volgt deze 

procedure nauwgezet en zal de leden, bij nieuwe ontwikkelingen, via de website informeren. 

M.b.t. de parklasten memoreert de voorzitter dat de RP een aantal diensten wel uitvoert. Bijv. 

het laten ophalen van vuilnis, de riolering onderhouden etc. Wat de vuilnis-ophaal betreft: met  

name in de zomermaanden en andere vakantieperiodes stapelen zich voor de container soms 

grote hoeveelheden afval op. Dan is de containercapaciteit onvoldoende. Als dit geschiedt, is 

het goed om dit d.m.v. digitale foto's  tijdig te signaleren bij Erik (Erik@lerivage.eu). Dit 

geldt overigens ook voor andere misstanden. Deze kunnen dan gebundeld worden doorgeleid 

naar o.a. de nieuwe beheerders van de Pannenschuur. 

 

M.b.t. de CAI. Volgens de kettingbedingen moest Zeekraal of rechtsopvolgers de CAI-

signalen verzorgen/doorgeleiden. De hoogte van de parklasten kan nml. fluctueren met het 

aantal zenders. Zeekraal noch de rechtsopvolgers hebben deze dienst nimmer geleverd.  

 

Tegen deze achtergrond bespreekt de vergadering verschillende scenario's om de RP 

aansprakelijk te stellen voor de structureel falende dienstverlening. Met algemene stemmen 

wordt besloten dat de advocate een brief kan sturen aan de RP met een duidelijke in gebreke 

stelling. Over de noodzakelijke concrete vervolgstappen zal de advocate de leden/niet-leden 

separaat informeren. Hierin zal ook concreet worden aangegeven wat de leden afzonderlijk 

kunnen doen richting RP.   

 

De aanwezige CVE leden verzoeken het bestuur unaniem alle niet aanwezige leden en ook 

niet-leden te informeren dat ze moeten wachten met het betalen van de RP-factuur 2011. En 

wel tot men de brief van de advocate heeft ontvangen. Het bestuur benadrukt dat het 



welslagen van de diverse acties direct afhankelijk is van het feit dat de leden afzonderlijk 

dezelfde boodschap weten/kunnen verankeren richting RP. Elk (niet-)lid behoudt natuurlijk 

zijn/haar eigen verantwoordelijkheid.  

 

M.b.t. de RP en het gemeentebeleid heeft het CVE-bestuur een uitnodiging van het bestuur 

van Scheldeveste ontvangen voor een kennismakingsgesprek en de mogelijkheden te 

verkennen voor, waar mogelijk, gemeenschappelijke belangenbehartiging 

 

Overige punten: 

Internet:  de vergadering besluit unaniem dat internet vrij te gebruiken is voor de leden van de 

CVE  en hun evt huurders. 

 

De huidige penningmeester zoekt een opvolger. Wilt u ook het bestuur komen versterken 

meldt u svp aan voor deze vacature bij de voorzitter: erik@lerivage.eu 

 

Volgende vergadering 26 november 2011 om 15:00 uur. Hierin staat de MER centraal. De 

betrokken wethouder en ambtenaar worden -samen met Arcus- uitgenodigd voor deze 

bijeenkomst. De bestuursleden Ruttchen en Lips zullen de betrokken personen tijdig 

uitnodigen. 

 

De vergadering wordt om ca 17:00 uur beëindigd. 

 

 

 

 

       

 

 

 


