BESPREKINGSVERSLAG
Stuurgroep uitvoering dorpsvisie BurghHaamstede

Datum

: 17 december 2021

Tijd

: 9:30 tot 11:00 uur

Locatie

: TEAMS

Kopie naar

:

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Mw. A.M.J. van Burg
Dhr. E. Caspers
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post
Namens dorpsraad:
Dhr. C.W. Veerhoek

Opgesteld door : Mw. S. Zenden

Afwezig

Nr.

Onderwerp

1.

Opening

2.

Verslag vorige
vergadering d.d. 26
november 2021
Stand van zaken
diverse projecten

3.

Namens ondernemersvereniging:
Mw. N.D.A. Bom
: Mw. J.G. Smit

Behandeling / Afspraken
Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent
de vergadering.
Aanwezigen hebben het verslag van 26 november 2021
definitief vastgesteld.
A. Bosplein
De door de ondernemersvereniging gevraagde paaltjes in de
bermen worden niet toegepast. Het project is afgerond. Komend
voorjaar wordt het project op kleine schaal geëvalueerd. Tot die
tijd zal de nieuwe indeling van het Bosplein gemonitord worden.
In de evaluatie wordt onder andere gekeken naar de
verkeersveiligheid. Het aanbrengen van fietssuggestiestroken is
een mogelijkheid. Tevens zal er een V85 meting worden
gehouden om te beoordelen of de gemiddelde snelheid op dit
deel van de Kraaijensteinweg lager is geworden na aanpassing
van het Bosplein en het weggedeelte erom heen.
Mw. Bom geeft aan het jammer te vinden dat de paaltjes niet
worden geplaatst.
B. Torenweg
Er heeft intern overleg plaatsgevonden. De werkvoorbereider
heeft op 15 punten het dwarsprofiel van de Torenweg
opgemeten. Aan de hand van deze informatie en de
klikmeldingen zijn alle kabels en leidingen ingetekend. De
volgende en laatste slag is de huidige situatie en de nieuwe
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situatie op elkaar afstemmen c.q. de tekeningen over elkaar
heen leggen, zodat inzichtelijk wordt wat het betekent voor het
rooien van groen en de ligging van de kabels.
Uit de klikmelding is gekomen dat aan beide kanten van de weg
datakabels liggen. Dit is een belangrijk aandachtspunt in de
verdere uitwerking.
In januari is er een overleg met DNWG, Evides en de
belangenvereniging om de mogelijkheden te bespreken.
C. Stedenbouwkundig plan / beeldkwaliteitsplan
De eerste analyse van Bureau B+B is ontvangen en intern
besproken. De aandachtspunten zijn teruggekoppeld en worden
verwerkt. Begin 2022 is de aangepaste analyse gereed en wordt
deze in de stuurgroep besproken. De analyse is het vertrekpunt
voor de participatie in de project- en werkgroepen.
D. Pilot mobiliteitshub
De laatste versie van de analyse is ontvangen. Komende week
is er overleg met de externe partijen (Provincie, Rijkswaterstaat,
SD op Weg, Connexxion). Aan de hand van de input van deze
partijen wordt de analyse verder verfijnd en in de stuurgroep
besproken. De analyse wordt het startpunt voor de participatie
in de project- en werkgroepen.

E. Gat van de Noordstraat
Mw. Van Burg licht toe dat het college dinsdag jl. een besluit
heeft genomen met het verzoek aan de gemeenteraad voor het
afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de
bouw van het project aan de Noordstraat. De
welstandscommissie is eerder al akkoord gegaan met de
nieuwe tekeningen.
De schetsontwerpen staan ter kennisname op de website. In
januari 2022 wordt er een besluit genomen door de
gemeenteraad.
Een idee is om de initiatiefnemer te vragen aangepaste
bouwborden/bouwdoeken te plaatsen bij de planlocatie met
afbeelding van de beoogde nieuwe bebouwing.

F. Fietsenstalling Westenschouwen
Er is een voorstel (schetsontwerp) ontvangen van de heer
Fierens. Deze schets is ter beoordeling intern rondgezonden en
feedback hierover volgt in januari 2022 aan de indiener.

G. Woningbouw Bernhardstraat/Julianastraat
Woensdag a.s. wordt de prijsvraag met uitgangspunten en
randvoorwaarden intern nog een keer besproken. Onder andere
de voorselectie van de inschrijvers verdient nog de nodige
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aandacht. De gemeente probeert de prijsvraag zo snel mogelijk
te starten, vooraf gegaan door een collegebesluit.
De heren Post en De Winter wijzen zijdelings op een uitspraak
van de Hoge Raad, inzake een supermarkt in Didam. De
gevolgen voor diverse projecten, waarbij grondtransacties
tussen gemeenten en derden ‘een-op-een’ plaatsvinden,
moeten worden bekeken.
H. Market Plaza (participatie)

4.

5.

Verkeersbesluit
Kloosterweg

Invulling
procesvoorstel
uitvoering
dorpsvisie

Omwonenden binnen het geselecteerde gebied hebben
inmiddels een uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst op
25 januari 2022 in dorpshuis De Schutse. Tijdens deze
bijeenkomst zullen de plannen nader worden toegelicht en zal
input worden verzameld voor het verdere ontwikkelproces.
De wijze waarop de bijeenkomst kan worden gehouden is
uiteraard afhankelijk van de dan geldende Corona-maatregelen.
Agenda punt naar aanleiding van e-mail van dhr. Van Rossum
d.d. 30 november ’21. Dhr. Van Rossum pleit in zijn bericht voor
één verkeersbesluit voor alle (verkeers)ontwikkelingen die op
stapel staan in Burgh-Haamstede.
De stuurgroep wil meegeven dat we in principe per project en
daarmee per weg(vak) bepalen hoe de inrichting eruit komt te
zien in nieuwe c.q. aan te passen situaties en daaraan
verbonden, wat de inhoud van het verkeersbesluit moet zijn. Dit
zal ter inzage gaan, voordat we uitvoering geven aan een
project. Er zal geen integraal verkeersbesluit komen voor alle
(30 kilometer) wegen in Burgh-Haamstede. Uiteraard proberen
we wel zoveel mogelijk uniformiteit na te streven.
a. Stand van zaken invulling klankbordgroep
Natuurmonumenten heeft inmiddels toegezegd zitting te nemen
in de klankbordgroep.
OSD en Provincie hebben nog niet gereageerd. Zij zullen
nogmaals een reminder ontvangen.

De Winter

b. Stand van zaken invulling werkgroepen
Het vervolgproces moet besproken worden met de dorpsraad.
De heren Post en De Winter plannen een afspraak met dhr.
Veerhoek om te overleggen en af te stemmen over de installatie
en eerste data van de werkgroepen en projectgroepen.

6.

Korte terugblik
stuurgroep 2021

Dhr. Veerhoek geeft een update van de stand van zaken. De
dorpsraad komt zaterdag 18 december bijeen om de invulling
van de werkgroepen te bespreken. Zij hebben tot nu toe ca. 53
aanmeldingen ontvangen. Voor de kerst wil men de invulling
van de werkgroepen bekendmaken.
Dhr. Post geeft aan dat het goed is om terug te kijken naar
hetgeen er allemaal gerealiseerd is en vooruit te blikken naar
volgend jaar.
Er is inmiddels veel gebeurd, volgend jaar zullen de plannen
gemaakt worden die gaan leiden tot resultaten. Dhr. Post
benadrukt de plezierige samenwerking!
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Dhr. De Winter sluit zich hierbij aan en vult aan dat er al veel
bereikt is. Dit is alleen haalbaar als er een goede samenwerking
is.
Mw. Van Burg vult aan dat er inderdaad al veel bereikt is. Er is
een goede basis gelegd voor het vervolgproces. Er moeten nog
flinke stappen gemaakt.
Mw. Bom merkt op dat dit met name te danken is aan de heren
Post en De Winter. Zij spreekt haar complimenten uit voor hun
tomeloze inzet en enthousiasme.

8.

W.v.t.t.k.

9.

Volgende
vergadering
Sluiting

10.

Dhr. Veerhoek sluit zich hierbij aan en bedankt de stuurgroep
leden voor al het werk en de fijne samenwerking in het
afgelopen jaar.
Dhr. De Winter geeft aan dat het bankje met luifel uit Burgh een
jaar geleden is verwijderd en opgeslagen in de
gemeentewerkplaats. Deze wordt nu afgevoerd.
De volgende stuurgroep vergadering is gepland op 14 januari
a.s. van 09.00 tot 10.15 uur.
Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen voor de fijne
samenwerking in het afgelopen jaar, wenst iedereen fijne
feestdagen en sluit de vergadering.
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