BESPREKINGSVERSLAG
Stuurgroep uitvoering dorpsvisie BurghHaamstede

Datum

: 11 maart 2022

Tijd

: 09:30 tot 11:00 uur

Locatie

: TEAMS

Kopie naar

:

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Mw. A.M.J. van Burg
Mw. J.G. Smit
Dhr. R. de Winter
Dhr. H. Post
Namens ondernemersvereniging:
Mw. N.D.A. Bom

Opgesteld door : Mw. S. Zenden
Afwezig

Nr.

Onderwerp

1.

Opening

2.

Verslag vorige
vergadering d.d. 11
februari 2022
Stand van zaken
diverse projectgroepen

3.

: Dhr. E. Caspers
Dhr. C.W. Veerhoek (dorpsraad)

Behandeling / Afspraken
Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent
de vergadering.
De heren Caspers en Veerhoek hebben zich afgemeld voor
deze stuurgroep.
Aanwezigen hebben het verslag van 11 februari 2022 definitief
vastgesteld.
A. Beeldkwaliteitsplan/Stedenbouwkundigplan
De project- en werkgroep vergaderingen zijn goed verlopen.
Hierin zijn concrete afspraken gemaakt. Bureau B+B maakt
een eerste aanzet voor het beeldkwaliteitsplan aan de hand
van de acht deelgebieden. Deze eerste aanzet zal tijdens de
volgende projectgroep vergadering besproken worden, waarna
deze ook in de volgende werkgroep vergadering besproken
wordt.
De aangepaste concept analyse en synthese van het
stedenbouwkundig programma volgt op korte termijn.
De presentatie positionering, vanuit de
ondernemersvereniging, is in de diverse project- en
werkgroepen positief en enthousiast ontvangen.
Theo Nieuwenhuizen heeft een presentatie met beeldmateriaal
gemaakt, welke goed kan dienen als input voor het
beeldkwaliteitsplan.
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Mw. Bom wil namens het bestuur van de
ondernemersvereniging de zorg uiten over de sfeer in het
gehele proces. De negativiteit die er nu heerst rondom alle
projecten uit de uitvoering van de dorpsvisie kan gaan leiden
tot vertraging.
De ondernemersvereniging wil benadrukken niet teveel
projecten op te pakken, vooruitlopend op het nog vast te
stellen beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundigplan. Eerst
moeten de kaders vastgesteld en goedgekeurd.
Dhr. De Winter geeft aan dat de projecten die nu lopen (zoals
het Gat van de Noordstraat) worden getoetst aan de kaders
welke vastgesteld zijn in bijvoorbeeld het gemeentelijk
welstandsbeleid (Gat van de Noordstraat). Het Bosplein is
inmiddels gerealiseerd en zal nog beperkt worden aangepast.
Daarnaast speelt alleen de upgrading van de fietsenstalling in
Westenschouwen. Het betreft het verbeteren van een
fietsenstalling met veel achterstallig onderhoud, die qua
uitstraling en materialisatie zal aansluiten op de fietsenstalling
bij de Rotonde. Voor het overige lopen er geen projecten en
zijn er ook geen projecten gepland binnen het plangebied van
de Dorpsvisie.
De zorg van vertraging wordt gedeeld. Wanneer de vaststelling
van het beeldkwaliteitsplan vertraging oploopt, zullen de
overige deelprojecten uiteraard ook vertraging oplopen.
In aanvulling op het door de ondernemersvereniging
gesignaleerde punt vult dhr. Post aan dat de projectleiders
overwegen om een overzicht te maken van hoe de diverse
projecten aan elkaar gekoppeld zijn. De dorpsvisie is
vastgesteld. Door de discussies over de dorpsvisie opnieuw te
voeren, wordt het uitzicht op uitvoering vertroebeld. We
discussiëren veel over beleid en abstracties, terwijl de concrete
invulling overzichtelijk is. Wij moeten mensen meenemen in
hetgeen we concreet willen doen en dat in perspectief zetten.
We zijn met de uitvoering van de dorpsvisie bezig en niet met
het herschrijven van de dorpsvisie.
B. Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg
De inventarisatie is afgerond. In de projectgroep is een doorkijk
gemaakt naar mogelijke alternatieven voor de inrichting.
Tijdens de volgende projectgroep vergadering (welke fysiek zal
plaatsvinden) gaan we schetsen aan de hand van varianten,
die Juust vooraf maakt, kijken per variant naar de voor- en
nadelen.
C. Pilot Mobiliteitshub
Tijdens de laatste projectgroep vergadering is gesproken over
mogelijke locaties voor de pilot, de aan te leggen
voorzieningen en de faal/succes factoren.
Er zullen twee schetsen worden gemaakt voor de Kop van
Haamstede waar de pilot hub zou kunnen landen, met een
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doorkijk naar de voorzieningen. Er zullen dan twee varianten
ontstaan. Aan de hand hiervan kunnen we inschatten waar de
pilot hub het beste gerealiseerd kan worden.
Met de expertgroep wordt gekeken naar het voor- en na
transport. Dit is cruciaal voor het slagen van de pilot.
Dhr. Post vult aan dat het beleid van de Provincie duidelijk is.
Zij willen graag de hubs aanleggen, om het openbaar vervoer
op een kwalitatief hoogwaardig niveau te kunnen handhaven.
Met deze pilot wil men het systeem testen. Kunnen we voldoen
aan de systemen die zijn bedacht voor het toekomstige
openbaar vervoer. Voor de pilot wordt gekeken naar wat er
minimaal nodig is om de pilot te draaien. De pilot is dus vooral
een test van een systeem en niet direct de opmaat naar de
definitieve hub.
Mw. Bom merkt op dat er dan wel ruimte en middelen
beschikbaar gesteld moeten worden.
Dhr. De Winter geeft aan dat het eraan ligt waar de pilot
mobiliteitshub kan landen. We willen zoveel mogelijk gebruik
maken van bestaande infra. De procedure moet zo eenvoudig
mogelijk. En de investering als het kan zo laag mogelijk.
Dhr. Post vult aan dat het alternatief is dat er minder haltes
komen. Er komt een systeem met bussen die sneller gaan
rijden, met minder haltes. De buslijnen moeten als treinen
gaan rijden. Om dat te kunnen doen, zijn de hubs nodig om
mensen te kunnen laten overstappen. Het flex vervoer van en
naar de hub is cruciaal.
Mw. Bom merkt op dat we ernaar moeten streven dat de bus
van de dorpsas gaat.
D. Geluksmomenten en verfraaiing entrees
De werkgroep bereidt een eindadvies voor. De projectgroep
komt ook tot concrete voorstellen. In de derde projectgroep
vergadering (19 april a.s.) wil de projectgroep met het
eindadvies van de werkgroep een eindvoorstel maken.
Hierna zal het voorstel bij de stuurgroep worden ingebracht.
Verfraaiing entrees
Er zal een beplantingsplan voor de rotondes worden gemaakt.
Lokale hoveniers wordt gevraagd een voorstel laten maken.
Geluksmomenten
In samenwerking met de basisscholen willen we kijken hoe we
ideeën kunnen krijgen van de basisschool jeugd. Wat zijn
geluksmomenten voor hen? Wat missen zij in BurghHaamstede? Op deze manier hopen we de jeugd en hun jonge
ouders meer te betrekken.
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Een van de projectgroep leden zal vanuit zijn rol in de MR de
schoolbesturen benaderen om te informeren of zij ruimte in het
lesprogramma hebben om dit op te pakken.
E. Kunst en Cultuur
Op 23 maart a.s. vinden er sollicitatiegesprekken (twee
kandidaten) plaats voor de vacature van onafhankelijk
voorzitter.

F. Positionering
De terugkoppelingen zijn positief. Belangrijk is dat Bureau B+B
positief is, dit helpt om het draagvlak nog meer te vergroten.
De Stichting Eilandmarketing Schouwen-Duiveland heeft
afspraken gemaakt met een marketing bureau. Dit bureau
heeft een plan gemaakt voor geheel Schouwen-Duiveland. Het
plan voor positionering zal getoetst worden aan dit plan.
Het plan voor positionering wordt op dit moment verfijnd.
G. Woningbouw

4.

Stand van zaken
overige projecten

Dhr. Van der Wel (Zeeuwland) heeft in de werkgroep
gesproken over het beleid en de acties van Zeeuwland in
Burgh-Haamstede.
De drie locaties die Zeeuwland wil ontwikkelen in BurghHaamstede zijn besproken. In de volgende werkgroep
vergadering zullen de eerste schetsen van woningen worden
gedeeld.
A. Torenweg
Juust heeft drie inrichtingsvarianten ingetekend, inclusief
onderbouwing.
Binnenkort zal met de belangenvereniging hierover van
gedachten worden gewisseld, waarna de omgeving
geïnformeerd zal worden.
B. Gat van de Noordstraat
De publicatie (voorgenomen verlening omgevingsvergunning)
wordt vandaag (11 maart 2022) in de krant vermeld. De
plannen liggen ter inzage tot en met 25 april 2022.
Mw. Bom geeft aan dat een particuliere initiatiefnemer
vergaande belangstelling had voor een herontwikkeling van het
pand van het Chinese restaurant.
Initiatiefnemer heeft aangegeven zich terug te trekken door al
het ‘gedoe’ rondom het Gat van de Noordstraat.
C. Fietsenstalling Westenschouwen
Er wordt een nader ontwerp voorbereid, welke binnen de
kaders en grenzen blijft van de huidige fietsenstalling. De
gemeente zal dit ontwerp beoordelen.
D. Noordstraat 34-36

4/5

Besprekingsverslag : Stuurgroep uitvoering dorpsvisie Burgh-Haamstede
Datum
: 11 maart 2022

Geen bijzonderheden te melden.
5.

Invulling
procesvoorstel
uitvoering dorpsvisie

A. Terugkoppeling 1e sessie klankbordgroep
De klankbordgroep is voor het eerst bijeenkomen. De leden
zijn vooral bijgepraat over het proces en de stand van zaken
van de diverse projecten.
Afgesproken is dat de klankbordgroep één maal per vier
weken bijeen komt. Doorgang van de vergadering is
afhankelijk van ingediende stukken. Er zal per onderwerp
bepaald worden wie van de leden bij de vergadering aansluit.
De klankbordgroep heeft een adviserende en toetsende rol.
B. Afstemming en stand van zaken project- en
werkgroepen

6.

7.

Integraal
verkeersbesluit
Burgh-Haamstede

W.v.t.t.k.

De heren Post en De Winter hebben een wekelijkse evaluatie
met de heren Van Strien en Van Veenhuizen van de
dorpsraad.
Dit punt is geagendeerd op verzoek van de heer Van Rossum.
Conclusie verkeersbesluit:
Het eerder genomen besluit van de stuurgroep blijft
gehandhaafd.
De afwezige stuurgroep leden, de heren Caspers en
Veerhoek, hebben voorafgaand aan de vergadering hun
standpunt hierin schriftelijk aangegeven.
Mevr. Van Burg zal dhr. Van Rossum per e-mail informeren.
Mail van de heer Van Rossum inzake “Verzoek om bij de
collegeonderhandelingen op de "recent-knop" te drukken”.
Conclusie:
De stuurgroep heeft het verzoek besproken.
De stuurgroep zal geen memo inzake het proces van de
uitvoering van de dorpsvisie indienen ten behoeve van de
college-onderhandelingen. Eenieder is uiteraard vrij om dit op
eigen titel wel in te dienen.

8.

Volgende vergadering

9.

Sluiting

De afwezige stuurgroep leden, de heren Caspers en
Veerhoek, hebben voorafgaand aan de vergadering hun
standpunt hierin schriftelijk aangegeven.
Mevr. Van Burg zal dhr. Van Rossum per e-mail informeren.
De volgende stuurgroep vergadering is gepland op 8 april a.s.
van 09.30 tot 11.00 uur.
Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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