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Datum : 10 mei 2022 

Tijd : 18:30 tot 20:00 uur 

Locatie : Kntr. Olivier van der Bogt 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Marco van Vulpen 
 

Aanwezig : Marco van Vulpen (voorzitter) 
 
Namens ondernemersvereniging: 
Olivier van der Bogt 
 
Inwoners: 
Blanche Meijer Beijersbergen van 
Henegouwen 
Henk van der Veer 
Lia Kooiman 
Roger Meij 
 

Afwezig : Pam Verbeek  
Harm Post 
Maarten van Strien (dorpsraad) 

   

      

 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Plan van 
aanpak 

1. Plan van Aanpak Thema Kunst, Cultuur & Erfgoed 

● Algemeen: 

○ Goeie aanpak, heldere stappen.  

○ Reikwijdte:  

■ Het thema van deze projectgroep noemen 

we vanaf nu consequent: thema Kunst, 

Cultuur & Erfgoed.  

■ Kanttekening Kunst: zowel professioneel als 

amateur.  

■ Kanttekening Cultuur: gaat over 

identiteit/beleving van de plek. We sturen op 

het overkoepelend verhaal van Burgh-

Haamstede i.p.v. afzonderlijke kernen. 

■ Kanttekening Erfgoed: scoop is zowel 

materieel als immaterieel erfgoed. 

■ We richten ons zowel op de inwoners als de 

bezoekers. 

○ We maken er als projectgroep een coproductie van.  

● Bij stap 1 ‘foto bestaande situatie’: Marco maakt bilateraal 

afspraak met elk van de leden van de projectgroep om 

beschrijving uitgangssituatie te kunnen maken.  

● Bij stap 2 SWOT-analyse. Hierin nemen we niet alleen mee 

wat sterk/zwak is en wat we als kans/bedreiging zien, maar 

ook welke lijnen/verbindingen we zien: wat zijn ‘levende 

lijnen’ die verder ontwikkeld kunnen worden en wat zijn 
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‘dooie lijnen’ waar we wel of niet iets mee moeten. Ook 

grafisch weer te geven. Blanche wil hier graag in 

meedenken. 

● Bij de miniconferenties: niet alleen q.q. vertegenwoordigers 

van bestaande organisaties, maar ook inwoners die 

betrokken willen zijn. Als het kan ook jongeren bij betrekken. 

● Actie: Marco past voor zover nodig plan van aanpak aan op 

basis van bovenstaande. 

● Harm/Ricardo hebben ook nog gereageerd; geen principiële 

punten. Neemt Marco ook mee. 

 

2.  Relaties met 
andere 
opgaven en 
thema’s  
dorpsvisie 

Relaties met andere opgaven/thema’s Dorpsvisie: 

● Voor ons thema Kunst, Cultuur & Erfgoed zien we vooral 

interessante relaties met de opgave Beeldkwaliteitsplan / 

Stedenbouwkundig plan en met de opgave Positionering 

Burgh-Haamstede. 

● Voor wat betreft de opgave ‘Geluksmomenten en verfraaiing 

rotondes’ is ons beeld dat deze opgave (c.q. de project-

/werkgroep) stil ligt (NB: Marco heeft gecheckt 

bijprojectmanagers Ricardo de Winter en Harm Post: deze 

opgave wordt nieuw leven ingeblazen, waarbij enerzijds 

wordt ingezet op het verfraaien van rotondes via beplanting 

(uniform) met ruimte om daar in de toekomst nog ‘meer mee 

te doen’, mogelijk kunst en/of erfgoed. Ook voor jeugd tot 12 

jaar wordt nagedacht over een voorziening). 

● Positionering Burgh-Haamstede. Olivier presenteert de 

propositie ‘Park Burgh Haamstede’: 

○ Aanleiding. Behoefte aan een overkoepelend verhaal 

voor Burgh-Haamstede. Dat richting kan geven aan 

de verdere ontwikkeling van de Kop van Schouwen 

als geheel. Dat ook focus en verbinding kan brengen 

voor de verschillende onderdelen van de Dorpsvisie. 

○ Op inhoud 1. Waar zijn we trots op; wat bindt ons in 

Burgh-Haamstede? Dat is vooral de prachtige 

omgeving; het gevarieerde geheel van sublieme 

landschappen. Burgh-Haamstede ligt te midden van 

verschillende grote landschapsparken: Unesco 

Geopark Schelde Delta i.o., Nationaal Park 

Oosterschelde, Natura 2000 kust / Kop van 

Schouwen. Ambitie: ‘Park Burgh-Haamstede’ 

verbindt vele parken’. 

○ Op inhoud 2. Wat bindt ons in Burgh Haamstede? 

Het  leven, wonen en werken in/nabij de 

overweldigende natuur en landschappen. In 

verschillende dorpskernen met eigen identiteiten, 

maar die ook met een lint aan elkaar verbonden zijn. 

Het idee van ‘Park Burgh-Haamstede’ is de 

verbinding tussen de kernen te versterken met de 

Dorpsas. De Dorpsas betreft primair het lint 

Haamstede - Burgh - Westenschouwen. Maar ook 
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daarop een aantal dwarsassen, waaronder de 

verbinding met Burghsluis en Nieuw-Haamstede. 

Inzet van de Dorpsas is versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit/beleving en verbetering van het 

verblijfsklimaat; ruimte voor ontmoeting! 

○ Status: de propositie ‘Park Burgh Haamstede’ is als 

zodanig nog niet vastgesteld, maar al wel in 

verschillende projectgroepen/gremia besproken. 

Reacties zijn overwegend positief. De projectgroep 

Beeldkwaliteit/Stedenbouwkundig plan heeft al 

belangrijke elementen van ‘Park Burgh-Haamstedé’ 

overgenomen. 

● Als projectgroep Kunst, Cultuur & Erfgoed zijn we ook 

enthousiast over het gedachtengoed van ‘Park Burgh-

Haamstede’: 

○ We zien mogelijkheden om het idee van 

(landschaps-)park Burgh-Haamstede c.q. de 

sublieme landschappen als een inhoudelijk 

vertrekpunt te nemen. Het landschap als 

inspiratiebron voor kunst; vroeger en nu. Voor 

professionals en amateurs; voor inwoners en 

bezoekers. 

○ Het idee van versterking van de Dorpsas biedt ook 

interessante aanknopingspunten: 

■ Betrokkenheid van kunstenaars/creatieven 

bij het versterken van de ruimtelijke kwaliteit; 

■ De Dorpsas als plek voor (creatieve) 

ontmoeting met ruimte voor (kleinschalige) 

optredens/presentaties/verbeelding.   

○ Het plan biedt ook goede aanknopingspunten voor 

erfgoed: 

■ Het landschap van ‘Park Burgh-Haamstede’ 

is in belangrijke mate gevormd door de 

mens; cultuurlandschap. Met een rijkdom 

aan cultuurhistorische elementen zoals de 

Ringwalburg, de bunkers van de Atlantikwall 

en (jong monument) de pijlerdam.  

■ De kwaliteit van de Dorpsas wordt mede 

bepaald door de aanwezigheid van 

verschillende (rijks-)monumentale panden en 

tuinen.  

■ Goed kijken naar de relatie met de 

Erfgoedlijnen die Erfgoed Zeeland en de 

gemeente Schouwen-Duiveland hebben 

opgesteld. 

○ Actie: Olivier stuurt presentatie toe aan alle 

projectgroepleden. 

 

3. Mini 
conferentie 

Eerste miniconferentie: 
● Datum: 29 juni, 19.30 - 21.30 uur. 
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● Genodigden: we dikken de overzichtslijst van stakeholders 

stevig in. En we vragen elke genodigde van de lijst om 1 

introducee mee te nemen, waarvoor geldt: 

○ inwoner van Burgh-Haamstede; 

○ niet van de eigen organisatie of een andere 

organisatie van de lijst; 

○ interesse voor kunst, cultuur en/of erfgoed. 

● Acties: 

○ Indikken lijst stakeholders zoals besproken (Marco). 

○ Ook uitnodigen enkele betrokken kunstenaars en 

galeriehouders (Roger reikt namen aan). 

○ Locatie regelen; als het kan De Molenberg of de kerk 

in Haamstede (Sylvia/Marco) 

○ Opstellen programma miniconferentie en uitnodiging 

(Marco i.s.m. projectgroepleden). 

 

 
 

 
 

4. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is in overleg ingepland op 7 
juni 2022, 19.30 uur.  
Locatie: Henk en Lia 

 

 


