BESPREKINGSVERSLAG
Projectgroep geluksmomenten en
verfraaiing entrees

Datum

: 10 maart 2022

Tijd

: 18:30 tot 20:00 uur

Locatie

: TEAMS

Kopie naar

:

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Harm Post
Marleen van Koppen

Namens dorpsraad:
Irene Leijnse

Opgesteld door : Sylvia Zenden

Inwoners:
Margot Grevel
Kevin Murphy
Afwezig

Nr.

Onderwerp

1.

Opening

2.

Mededelingen

3.

Vaststellen
agenda
Tussentijds advies
werkgroep

4.

5.

6.

Verslag vorige
bijeenkomst d.d. 7
februari 2022
Concept memo
vervolg rotondes

: Ricardo de Winter

Behandeling / Afspraken
Harm Post heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de
vergadering.
De werkgroep heeft inmiddels ook twee keer vergadert. Zij
hebben hun tussenadvies doorgestuurd aan deze projectgroep.
Zij hopen naar een eindadvies te kunnen werken. In april zullen
wij hier nader over geïnformeerd worden.
Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd, de
agenda is hiermee vastgesteld.
Het tussenadvies van de werkgroep wordt besproken.
Kevin geeft aan dat de werkgroep een route voor fiets- en
wandelpaden heeft toegevoegd.
Harm vult aan dat het budget is vastgesteld, wanneer wij dit
advies overnemen, zal een deel van het budget naar deze route
gaan.
Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het
conceptverslag. Het verslag van 7 februari 2022 is definitief
vastgesteld.
Harm vult aan dat de werkgroep ook kijkt naar de delen tussen de
rotondes. Dit is ook in het tussenadvies aangegeven.
Hoe kunnen we een uniform inrichtingsplan voor de beplanting
maken. De beplanting dient voor alle seizoenen geschikt te zijn.
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Aktie door:

Besprekingsverslag : Projectgroep geluksmomenten en verfraaiing entrees
Datum
: 10 maart 2022

Marleen vult aan dat de beplanting ook aan de randvoorwaarden
van Rijkswaterstaat moet voldoen. Mede in verband met het
onderhoud.
Wie kunnen we benaderen om een plan te maken. Daarna
kunnen we kijken hoe dit past in de randvoorwaarden. De partij
die het plan maakt, zal de randvoorwaarden moeten bestuderen.
Margo vult aan dat beplanting het minimale is wat we kunnen
doen en ook redelijk snel kunnen realiseren. De beplanting moet
ook tegen de wind kunnen. Daarna kunnen we eventueel naar
kunstwerken op de rotondes kijken.
Marleen informeert of de delen tussen de rotondes ook al
meegenomen moeten worden.
Harm verduidelijkt dat we hier in tweede instantie naar zullen
kijken. We focussen eerst op de rotondes. De delen tussen de
rotondes vormen een behoorlijke lengte. Hiermee verhogen we
ook de onderhoudskosten.
Afgesproken wordt dat we alle actieve hoveniers uit BurghHaamstede benaderen voor het maken van het plan.
Om partijen te benaderen voor een plan moeten we zelf eerst de
randvoorwaarden/criteria helder en scherp krijgen.
Partijen kunnen de conceptplannen presenteren aan deze
projectgroep, waarna het gekozen plan ter goedkeuring aan de
stuurgroep voorgelegd zal worden.
Besproken criteria:
- Beplanting moet voldoen aan de randvoorwaarden van
Rijkswaterstaat
- Klimaatadaptieve beplanting
- Streekeigen beplanting
- Jaarrond een mooi beeld
- Onderhoudsvriendelijk
- Ruimte overhouden om later een kunstwerk te plaatsen
Hoveniers:
- De Waal Hovenier
- Sluijs Tuinen
- Hoveniersbedrijf De Kaardebol
- Pleijsant

7.

Concept memo
vervolg
geluksmomenten

Harm maakt een addendum van de afspraken die zijn gemaakt.
bij het procesvoorstel.
Het voorstel is het budget te besteden aan één project. Volgende
stap is de basisscholen te vragen of zij met de klassen willen
werken aan een voorstel. Wat zijn geluksmomenten voor de
kinderen?
Afgesproken wordt een aantal kaders mee te geven:
- Binnen de bebouwde kom
- Suggesties meegeven (bijvoorbeeld het verfraaien van
een bestaande speeltuin, klim hut, kabelbaan, etc.)
- Kan op zowel een bestaande, als nieuwe locatie. (Hoeft
niet locatie gebonden, kan door kernen heen lopen)

2/3

Harm
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-

Moet iets zijn wat voor jaren blijft bestaan (natuurlijke
materialen)
Natuur
Buiten (i.h.k.v. jeugd moet naar buiten)
Veilig voor de doelgroep (6 t/m 12 jaar)
Verplaatsbaar

Locatie
Ideaal is een locatie in de buurt van school en/of sportvereniging,
zodat het goed bereikbaar is en niet teveel verspreid ligt voor de
kinderen.
Afgesproken wordt een kaartje mee te geven met potentiële
locaties.
Eventuele (vrije) locaties:
- Stukje grond naast de voetbalkooi (8 x 21 meter); dan
kan de ingang van de voetbalkooi gebruikt worden.
- Veldje bij parkeerterrein Irenestraat (achter de school).
- Hoge Burgh > voor recreatief gebruik mag dat wel
gebruikt. Mag alleen niet aan de grond worden vastgezet.
(Margo heeft dit uitgezocht). Deze locatie is eventueel
vanaf de parkeerplaats toegankelijk. Ligt aan de overkant
van de voetbalkooi (aan Leliëndaleweg). Is 20 x 60 meter.
- Grasveld achter het sportcomplex.
- Grasveldje (voetbalveldje) naast/achter de Roterij.

8.

Procesafspraken

Eigendom en beschikbaarheid van deze locaties moet uitgezocht.
Kevin zal, vanuit zijn rol in de MR, contact zoeken met het
schoolbestuur van de Kirreweie om te bespreken of zij
tijd/interesse hebben om dit in de lessen in te passen. Kevin zal
ook contact zoeken met het schoolbestuur van Onder de Wieken.
(Tijdsbestek: dagdeel).
Harm zal de criteria opstellen.

9.

Wvttk

10.

Volgende
vergadering
Sluiting

11.

Locaties analyseren. Deze wellicht bij de opdracht al meegeven.
Margo geeft aan dat een ontmoetingsplek voor de jeugd nog mist
in Burgh-Haamstede. Een soort jeugdsoos. Met toezicht door
vrijwilligers.
Irene beaamt dit, een eigen plek wordt gemist.
Harm merkt op dat indien dit breed gedeeld wordt en wij het
kunnen ondersteunen vanuit dit project, moeten we hier ook niet
‘doof’ voor zijn.
De opdracht kunnen we ook iets breder maken door bijvoorbeeld
de volgende vragen te stellen:
- Wat biedt je geluk in Burgh-Haamstede?
- Waardoor wil je in Burgh-Haamstede blijven?
- Wat mis je in Burgh-Haamstede? (niet de MacDonalds of
de Primark)
De volgende projectgroep vergadering is in overleg ingepland op
19 april 2022 van 18.30 tot 20.00 uur.
Harm Post dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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