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Datum : 9 februari 2021 

Tijd : 19:00 tot 21:30 uur 

Locatie : via Zoom 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Mw. S. Zenden 
 

Aanwezig : Inwoners Burgh-Haamstede  
Gemeente Schouwen-Duiveland 
Kadaster  
Bureau Juust 
Bureau B+B 

   

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie door: 

1.  Welkom  Dhr. Post heet alle aanwezigen hartelijk welkom.  
 
Deze bijeenkomst heeft als doel inwoners van Burgh-
Haamstede te informeren omtrent de stand van zaken 
inzake de uitvoering van de dorpsvisie Burgh-Haamstede.  
 
Er drie sleutelprojecten gestart, te weten:  

- Verkeersonderzoek 
- Strategisch programma centra Burgh en 

Haamstede 
- Cultuurhistorische en landschappelijke analyse 

Inmiddels is er veel informatie in de diverse project- en 
werkgroepen verzameld en verwerkt tot eerste concepten, 
welke vanavond met u worden gedeeld.  
 
Na iedere presentatie is er gelegenheid tot het stellen van 
vragen via de chat-functie.  
De vragen die niet behandeld kunnen worden in deze 
bijeenkomst, zullen zo snel mogelijk alsnog beantwoord 
worden en op de website van de dorpsvisie worden 
geplaatst.  

 

2.  Presentaties van de 
sleutelprojecten 

Alleen de presentaties worden opgenomen en gedeeld via 
de website www.dorpsvisieburghhaamstede.nl 
De rest van de bijeenkomst wordt niet opgenomen.   
 
Presentatie verkeersonderzoek door dhr. Steijaert van 
Bureau Juust.  
Ter verduidelijking benadrukken wij dat de verkeersstudie 
in een verder gevorderd stadium is dan de overige 
studies.  
Bureau Juust doet in dit concept aanbevelingen en geeft 
richtlijnen voor de inrichting van wegen en straten, maar, 
de daadwerkelijke verkeerskundige ingrepen kunnen pas 
worden bepaald als er meer bekend is over het 
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stedenbouwkundig plan, het beeldkwaliteitsplan en de 
uitwerking van concrete projecten.  
Na het verwerken van alle opmerkingen, komt de studie 
ter inzage en zal een inspraakprocedure starten. 
Verwachting is dit begin maart te kunnen organiseren.  
 
Presentatie strategisch programma centra Burgh en 
Haamstede wordt gehouden door dhr. De Weijer van het 
Kadaster.  
De presentatie kunt u terugzien via de website van de 
dorpsvisie Burgh-Haamstede. 
 
Presentatie cultuurhistorisch en landschappelijke analyse 
wordt gehouden door dhr. Wisse van Bureau B+B.  
De presentatie kunt u terugzien via de website van de 
dorpsvisie Burgh-Haamstede. 
 
In de vragenrondes na de presentaties zijn alle vragen 
beantwoord. Via de website zal in reactie op de gestelde 
vragen geen terugkoppeling meer worden gegeven.  
 

3.  Afsluiting Dhr. Post dankt alle aanwezigen voor hun aandacht en 
participatie.  
 
In de komende periode zal actief verder gewerkt worden 
aan de plannen. Het streven is om voor de zomer 2021 de 
drie sleutelprojecten af te ronden.  
 
In april 2021 zullen de concept eindproducten nogmaals 
met inwoners worden gedeeld.  
 
Tussentijdse vragen en/of opmerkingen kunnen per e-mail 
aan de projectleiders worden gesteld.  

 

 
 


