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Datum : 05-01-2023 

Tijd : 19.30 uur 

Locatie : online 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Marco van Vulpen 
 

Aanwezig : Marco van Vulpen (voorzitter) 
 
Namens dorpsraad: Maarten van Strien 
Inwoners: 
Roger Meij 
Lia Kooiman 
Henk van der Veer 
 

Afwezig : Blanche Beijersbergen 
Olivier van der Bogt 
Pam Verbeek (gemeente) 

   

      

 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening / 
mededelingen/ 
vaststellen 
agenda 

Pam Verbeek is ziek. Olivier van der Bogt en Blanche Beijersbergen 
afwezig i.v.m. vakantie. 
Agenda wordt conform vastgesteld. 

 

2. Uitkomst mini-
conferentie 15-
12 

Algemeen: 
- Grote opkomst 
- Goede sfeer 
- Veel draagvlak voor het Programmaplan KC&E B-H 2023-

2025 
 
Sleutelprojecten (gesprekstafels) 
1. Cultureel Laden Dorpsas (o.l.v. Blanche Beijersbergen)  
Veel bijval. Belangrijk project. Goed om te werken aan cultureel 
profiel Dorpsas door: kunst/erfgoed in het ontwerp van de 
herinrichting te krijgen, door kunstwerken in de openbare ruimte te 
plaatsen, een buitendepot aan de Beatrixweide en 1 of 2 
kleinschalige buitenpodia op te nemen in de herinrichting. Ook goed 
plan om nu meteen te beginnen met placemaking en programmering 
langs de Dorpsas. Nog onderbelicht: hoe kunnen we ook de jeugd 
erbij betrekken? 
 
2. Ringwalburg / Burghse Schoole (o.l.v. Maarten van Strien) 
Inspirerend tafelgesprek; ook hier veel bijval voor dit sleutelproject. 
Publieksbeleving Ringwalburg biedt grote kans. Kijk uit dat het geen 
pretpark wordt; meer Archeon-achtig. Prachtige locatie ook te 
gebruiken voor openlucht evenementen/voorstellingen (zoals destijds 
Bruiden van Burgh). In de zomermaanden. Kleinschalig houden. 
Intiem. Fijne plek om te verblijven, ontmoeten. Ook de combinatie 
met uitbreiding Burghse Schoole met bovenmeesterswoning en dan 
algehele herinrichting van het museum wordt omarmd. Begrotelijk 
project, maar daar krijg je veel voor terug! 
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3. Kunst- en erfgoedroutes (o.l.v. Henk van der Veer) 
Veel bijval voor dit sleutelproject. Aandachtspunten voor verdere 
uitwerking: 

- Kunst- en erfgoedroutes apart of integreren? 
- Ook kijken naar andere routes; dreigt een wir war te worden, 

ook voor wat betreft signing (paaltjes, borden enz.). 
- Doorgang in de Slotlaan blijft heikel punt. 
- Goed kijken naar veiligheidsaspect, met name bij de 

fietsroutes .NB e-bikes. Belangrijk punt ook bij herinrichting 
Dorpsas! 

- Informatievoorziening/toelichting online/digitaal (QR-codes, 
apps): doen! 

- Aan tafel zijn er zorgen geuit over de reconstructie van de 
Dorpsas, waarbij de fiets meer mogelijkheden krijgt, maar 
ook het ook gevaarlijker wordt voor de fiets. 

 
4. Collectieve promotie en marketing (o.l.v. Lia Kooiman) 
Goed plan; volop kansen om gezamenlijk meer publiek te bereiken. 
Eens met het voorstel om 1 coördinatiepunt te organiseren waar 
cultuur- en erfgoedaanbod systematisch wordt verzameld en uitgezet 
wordt naar de verschillende kanalen, waaronder Eilandmarketing S-D 
en de eilandelijke/Zeeuwse media. Ook goed idee om te kijken of er 
een website kan komen met allerhande publieksinformatie over B-H 
(waaronder dus cultuur en erfgoed), samen met de 
Ondernemersvereniging. Idee van een maandelijkse culturele zondag 
is nog zoeken. Heeft in het verleden niet gewerkt. Misschien beter: 
opening culturele seizoen (zomerseizoen en winterseizoen?). 
 
5. Cultuurhuisnetwerk (o.l.v. .Olivier van der Bogt)  
Zeer interessant; heel goed ontvangen. Kan een enorme impuls 
geven aan de leefbaarheid en het culturele profiel van B-H. Project 
van maken! Hoe mooi zou het zijn om in samenhang de cultuur- & 
erfgoedaccommodaties (o.a. de kerkgebouwen) te beheren en 
programmeren. En dan voorzien van een nieuw knooppunt met 
podium/horeca aan de Dorpsas waarin ook de bibliotheek gehuisvest 
kan worden (= verplaatsing en compact maken van De Schutse). Is 
ingrijpend en vergaand plan. Dus goed voorstel om eerst een 
haalbaarheidsonderzoek te doen. Daarbij ook goed kijken naar de 
organisatie- en exploitatieopzet van het Cultuurhuisnetwerk. Behoefte 
om snel te starten. Er zijn zelfs al suggesties gedaan voor een in te 
schakelen expertbureau. Ook hebben zich al leden voor deze 
werkgroep aangemeld. Spoedig om tafel met stakeholders, 
waaronder Stichting Dorpshuizen, gemeente, kerkje Burgh, kerk 
Haamstede en mogelijke gebruikers zoals De Witte, Sociëteit De 
Heeren van Schouwen, Literair Cafe.  In eerste instantie om een 
opdracht voor het haalbaarheidsonderzoek te formuleren en in gang 
te zetten.  
 
Een en ander voorbehoud van positieve besluitvorming door 
Stuurgroep Dorpsvisie en het gemeentebestuur natuurlijk. 
 
Organisatie  
Voorstel om aangehaakt aan de Dorpsraad een Cultuurplatform B-H 
op te richten is goed gevallen. Doen! Voorstel om vanuit 
Cultuurplatform enkele werkgroepen te formeren (per sleutelproject): 
graag spoedig in gang zetten en aan de slag. Idee om 
voorzitterschap jaarlijks te laten rouleren: prima, evenals het voorstel 
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om eerste jaar te werken met een kwartiermaker/voorzitter a.i. Ook 
eens met het voorstel voor een cultuurcoach die ca. 1 dag pw 
ondersteuning bieden (ook voor andere kernen interessant). 
Aandachtspunten: 

- Toepassen codes: cultural governance, fair practice en 
culturele diversiteit. 

- Ook jeugd betrekken bij Cultuurplatform B-H. 
- Cultuurcoach niet in dienst van gemeente; kan ook ZZP. 
- Cultuurcoach kan ook bijdragen aan meer afstemming 

cultuur & erfgoed eilandbreed. 

4. Opleveren 
Programmaplan 
en 
besluitvormings-
proces 

Als projectgroep constateren we dat er veel draagvlak is; het concept 
Programmaplan KC&E B-H 2023 – 2025 kan met een enkele 
aanpassing definitief worden gemaakt. Marco zal dit doen en 
vervolgens namens de projectgroep formeel aanbieden aan 
stuurgroep Dorpsvisie.  
 
Besluitvormingsproces: 

- Projectleiders Dorpsvisie (Ricardo de Winter en Harm Post) 
maken advies aan stuurgroep. 

- Stuurgroep Dorpsvisie komt behandelt Programmaplan op 27 
januari a.s. en doet dan voorstel aan college. 

- Collegebesluit medio februari. 
- Vermoedelijk is ook raadsbesluit nodig vanwege financiele 

consequenties. Dat wordt dan eind maart.  
Als projectgroep moeten we kijken naar mogelijkheden om al eerder 
aan de slag te gaan, te beginnen met oprichten Cultuurplatform. Kan 
ook handig zijn als spreekbuis in het verdere besluitvormingsproces. 

 
 
 
 
 Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allen 

5. Van 
projectgroep 
naar 
Cultuurplatform 

Na de stuurgroep van 27-01 krijgen we al een goed beeld van het 
handelingsperspectief om uitvoering te geven aan het 
Programmaplan. Wanneer dat voldoende aantrekkelijk is kunnen we 
aan de slag om het Cultuurplatform op te richten. Daarom komen we 
als projectgroep nog 1 keer bijeen, kort na de stuurgroep 

 
 
 
Allen 
 

6. Afvaardiging in 
Projectgroep 
Herinrichting 
Dorpsas 

Nu het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan is vastgesteld 
bereidt de gemeente de ontwerpfase van de herinrichting van de 
Dorpsas voor. Wij zijn uitgenodigd om daar iemand vanuit de 
projectgroep KC&E in af te vaardigen. Van belang is te bedenken dat 
degene die namens onze projectgroep deelneemt aan de 
Projectgroep Herinrichting ook zitting neemt in de aanstaande 
Werkgroep Cultureel Laden Dorpsas. Roger heeft belangstelling en 
ook Blanche heeft laten weten belangstelling te hebben. Voldoende 
tijd is dus wel een punt, omdat het om twee project-/werkgroepen 
gaat. In dat opzicht heeft Roger meer mogelijkheden. We spreken af 
dat Roger contact opneemt met Blanche.     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roger / 
Blanche 
 

7. Afsluiting Datum volgende (laatste?) projectgroep: donderdag 2 februari, 19.30 
uur. Locatie: kantoor Olivier van der Bogt.   

 

 


