BESPREKINGSVERSLAG
Projectgroep geluksmomenten en
verfraaiing entrees

Datum

: 19 april 2022

Tijd

: 18:30 tot 20:00 uur

Locatie

: TEAMS

Kopie naar

:

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Harm Post
Ricardo de Winter
Marleen van Koppen
Namens dorpsraad:
Irene Leijnse

Opgesteld door : Sylvia Zenden

Inwoners:
Margot Grevel
Kevin Murphy
Afwezig

Nr.

Onderwerp

1.

Opening

2.
3.

Mededelingen
Vaststellen
agenda
Verslag vorige
bijeenkomst d.d.
10 maart 2022
Beoordeling
eindadvies
werkgroep

4.

5.

:-

Behandeling / Afspraken
Harm Post heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de
vergadering.
Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd, de
agenda is hiermee vastgesteld.
Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het
conceptverslag. Het verslag van 10 maart 2022 is definitief
vastgesteld.
Rotondes
Kevin geeft aan dat snelheid een onderwerp is wat steeds
terugkomt.
Ricardo geeft aan dat de werkgroep ook de wens heeft voor een
uniforme beplanting op elke rotonde. Voor een verdere invulling
wil men wachten op het beeldkwaliteitsplan. Zij koppelen hier drie
punten aan:
1. Dit is nodig vanuit het groter geheel.
2. Hier is meer budget voor nodig.
3. Kijken naar beplanting langs de weg op de delen tussen
de rotondes.
Harm concludeert dat er door de werkgroep gesteld wordt dat we
het budget moeten besteden aan het inrichten van de rotondes
met een uniforme beplanting. Conform plan van deze
projectgroep.
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Ricardo geeft aan dat we dit jaar zullen starten met het beplanten.
In de loop van het jaar kunnen we dan per rotonde bepalen wat
hier nog verfraaid (kunstwerk o.i.d.) moet worden. Hiervoor zijn
extra middelen nodig. De rotondes moeten eigenlijk weer
opgevoerd worden als uitbreidingsinvestering voor 2023. Of
verdelen over twee jaar.
Margot pleit voor iemand, vanuit de gemeente, die de aankleding
van alle rotondes op Schouwen-Duiveland coördineert. Op deze
manier hoeft dit niet per kern te gebeuren, is de beplanting overal
uniform en is er één contactpersoon richting Rijkswaterstaat.
Marleen merkt op dat er veel verschil is in de kernen, wel of geen
toeristische plaatsen bijvoorbeeld. We moeten oppassen dat dit
voor nu niet een te lang traject wordt.
Ricardo vult aan dat uniformiteit per kern prima is, maar
verscheidenheid kan ook prima zijn. Hoe dan ook is het eiland
breed verfraaien van rotondes momenteel niet aan de orde.
Harm geeft aan dat wij als projectgroep nog moeten kijken naar
de longlist van de werkgroep. In de longlist van rotondes is de
verbreding van het onderwerp opgenomen. Het gaat niet alleen
om de rotondes, maar om de gehele dorpsrand meer kwaliteit te
geven.
Kevin merkt op dat we hier te maken hebben met een project,
waarin we bepaalde zaken willen aanpakken, conform budget.
Het zijn goede ideeën, maar deze passen voor nu niet binnen de
opdracht en het budget.
Ricardo geeft aan het hiermee eens te zijn. Dit wordt onderschat,
de dorpsrand is kilometers lang. Laten we eerst de focus leggen
op de inrichting van het centrumgebied. Dit is een quick win.
Conclusie
We handhaven het plan, zoals geformuleerd in het verslag. We
concentreren ons op de rotondes en zullen lokale partijen
uitnodigen voor een offerte/plan ten aanzien van de beplanting
(jaarrond aantrekkelijk beeld, streekeigen beplanting). Start,
najaar 2022. Ricardo en Harm leggen dit nog vast in een memo,
zodat de werkgroep hiervan ook formeel op de hoogte wordt
gesteld. Bij boordeling van de plannen zal iemand vanuit de
werkgroep betrokken worden.
De projectgroep dankt de werkgroep voor hun inbreng!
Geluksmomenten
Ricardo merkt op dat de werkgroep een uitgebreid advies heeft
gemaakt, waarvoor hartelijk dank. We moeten echter oppassen
dat we niet teveel instanties/personen betrekken.
Goed is dat zij de betrokkenheid van de scholen benoemen. Het
moet een voorziening voor het dorp worden.
Zij geven ook aan goed te kijken naar de richting die we aan de
kinderen meegeven. Hoe vullen we dat in? Geven we een voorzet
van 2 of meer locaties? Geven we richting aan de voorziening?
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Kevin merkt op dat het om het idee gaat. Locatie, ruimtelijke
inpassing zegt kinderen niks. Het idee zullen we wellicht moeten
bijschaven, we moeten wel een aantal suggesties doen. Maar het
verder eenvoudig houden.
De werkgroep geeft een aantal leuke suggesties mee,
bijvoorbeeld een moestuin.
De scholen zijn enthousiast. Zij zijn benieuwd hoeveel tijd dit
project hen kost. Twee maal een halve dag is de maximale
tijdsbesteding. Binnen deze tijd is het mogelijk om ideeën op te
halen en op papier te zetten.
Alle aanwezigen zijn het erover eens, we moeten het vooral
simpel houden.
Kevin voegt nog toe dat we de scholen het samen kunnen laten
doen, zodat er niet een school als ‘winnaar’ uit de bus komt.
Harm merkt op dat de beoordeling van de ideeën snel moet. Het
idee is leidend, de locatie is volgend. We moeten een commissie
benoemen om de ideeën te beoordelen. Deze commissie moet de
2e middag meelopen. De burgemeester voorzitter maken is kan
ervoor zorgen de commissie voor de kinderen ook een status
heeft. Voor kinderen is de burgemeester toch de meest
herkenbare figuur. .
Conclusie
Ricardo en Harm zullen reageren op het advies van de werkgroep
door middel van een memo met vervolgproces.
Kevin zal een voorstel in de vorm van een korte presentatie
maken voor de scholen. Deze zullen we in de volgende
projectgroep vergadering bespreken.

6.

Wvttk

Start project op de scholen: volgend schooljaar (september)
Margot benadrukt dat het belangrijk is dat er voor kinderen vanaf
12/13 jaar ook een eigen plek komt, in de vorm van een
jeugdsoos.
Kevin geeft aan dat er vanuit het SMWO jongeren werkers
activiteiten organiseren voor o.a. deze doelgroep.

7.
8.

Volgende
vergadering
Sluiting

Afgesproken wordt het idee van Margot op de longlist te plaatsen.
De volgende projectgroep vergadering is in overleg ingepland op
17 mei 2022 van 16.00 tot 17.00 uur.
Harm Post dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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