BESPREKINGSVERSLAG
Projectgroep positionering

Datum

: 10 mei 2022

Tijd

: 09.00 tot 10:00 uur

Locatie

: TEAMS

Kopie naar

:

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Harm Post
Ricardo de Winter
Namens ondernemersvereniging:
Olivier van der Bogt (voorzitter)

Opgesteld door : Sylvia Zenden

Inwoners:
Lisette Huisman-te Velde
Blanche Meijer Beijersbergen van
Henegouwen
Ron van der Deijl
Afwezig

Nr.
1.

Onderwerp
Opening / Inleiding

: Dennis Aerts (inwoner)
Irene Leijnse (dorpsraad)

Behandeling / Afspraken
Olivier van der Bogt heet alle aanwezigen van harte welkom en
opent de vergadering.
Tijdens deze vergadering wordt het onderdeel positionering binnen
het tweede concept beeldkwaliteitsplan besproken. Is de
positionering, zoals wij dat binnen deze projectgroep hebben
beoogd, goed opgenomen in dit concept?
Vanuit verschillende project- en werkgroepen moeten voor 19 mei
a.s. alle opmerkingen/aanpassingen op het tweede concept zijn
ingediend. Hierna zal Bureau B+B het concept, indien nodig,
aanpassen.
Vervolgens wordt het derde concept even ‘geparkeerd’, zodat er
aan de slag gegaan kan worden met het stedenbouwkundig plan.
Waarna beide plannen ter inzage worden gelegd.

2.

Input 2e concept
beeldkwaliteitsplan

De projectgroep leden spreken hun dank uit naar Olivier, Ricardo,
Harm en Bureau B+B voor hun inzet in dit traject.
Pagina 6
Olivier; ruimtelijk de juiste weergave.
Inleiding en afbakening plangebied
Positionering wordt hierin geïntroduceerd als visie “Park BurghHaamstede”. Dit is een juiste stap.
Pagina 8
Onder de foto van de Domeinen staat vermeld ‘Zeepeduinen’.
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Pagina 12
Beelden uit landschappelijke en cultuurhistorische analyse.
Lisette geeft aan dat het goed is om nieuwe beelden te maken en
deze te gebruiken. De beelden geven nu, door de
weersomstandigheden tijdens het maken van de foto’s, een somber
beeld.
Pagina 14
Ron merkt op dat op de overzichtskaart uit de Dorpsvisie items
vermeld staan, die discussies kunnen opwerpen, waar we eigenlijk
aan voorbij willen gaan.
Olivier geeft aan dat hiermee het voortraject van het proces zo
open mogelijk wordt weergegeven. Dit is onderdeel van de start van
het proces.
Pagina 16
Beelden vanuit positionering presentatie zijn opgenomen.
Ron: ik mis iets voor de jeugd/sport/activiteiten.
Lisette: een visie beschrijft kernwaarden. De kernwaarden heeft
men hier aan een beeld gekoppeld. Alleen de kernwaarden
verschillen per pagina en dat maakt het rommelig.
Blanche beaamt dit. Het zijn veel kernwaarden en sfeer-woorden
opgenomen. Deze worden niet herhaald. Er worden verschillende
woorden voor hetzelfde gebruikt.
De kernwaarden worden niet als kernwaarden benoemd.
Olivier: in de dorpsvisie worden wel kernwaarden genoemd. Als
aanvulling is de cultuurhistorische en landschappelijke analyse
gemaakt. Hierin worden heel duidelijk kernwaarden genoemd. Die
kernwaarden hebben wij gebruikt als basis voor het
positioneringsverhaal. Hier hebben wij wel kernwaarden
toegevoegd, zoals bijvoorbeeld ‘ontmoeten’.
Lisette: ‘ontmoeten’ staat op deze pagina vermeld als ‘gastvrijheid’.
Olivier: Dit is relevant als je uitlegt hoe de kernwaarden uit het de
eerste stappen in het proces (dorpsvisie, cultuurhistorische en
landschappelijke analyse) te maken hebben met de profilering als
park. Terugkoppelen naar de kernwaarden en het park, dat maakt
het een begrijpelijk verhaal. Dat is nu nog niet voldoende.
Blanche oppert een ‘clusterpagina’ tussen te voegen met daarin
vermeld de kernwaarden en hetgeen allemaal daaronder wordt
verstaan. Om e.e.a. inzichtelijk te maken.
Lisette merkt op dat zij niet bedoelt het woord ‘kernwaarden’ toe te
voegen, maar dat we meer moeten kijken naar of hetgeen er
vermeld is ook daadwerkelijk zo door ons bedoeld is en of wij dat
belangrijk vinden.
Het is alleen pagina voor pagina anders geformuleerd.
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Ron geeft aan dat zo niet ervaren te hebben en merkt op dat ‘sport’
nog mist.
Lisette vult aan dat wonen en leven in Zeeland ook
gezondheidsvoordeel geeft en dat ‘sport’, of breder ‘welzijn en
gezondheid’ inderdaad toegevoegd moet worden.
Actiepunt: beweging, sport, activiteit, welzijn beter benadrukken.
Pagina 17 Welkom in ‘Park Burgh-Haamstede’
Foutje in het benoemen van verschillende parken ‘nationaal,
internationaal en toekomstig’ > scherper opnemen.
De eerste alinea, laatste deel, (kwaliteiten met nieuwe
ontwikkelingen uitbouwen) is belangrijk!
Pagina 18
Dorpsas in ‘Park Burgh-Haamstede’ vermelden.
Pagina 19
Ron: ook hier mist sport en welzijn.
Lisette: ik vind dit een mooie opsomming, maar het ‘pakt’ niet, de
logica mist. Het is teveel ‘hak op de tak’.
Ron: ik ervaar dit als een soort wandel-/fietsroute, waarin men je
meeneemt.
Olivier: ‘Park Burgh-Haamstede’ wordt hier geïllustreerd.
Blanche: de ‘wandeling’ mag wat sterker opgenomen worden.
Actiepunten:
- Kleine legenda opnemen.
- Gebruik en activiteit sterker opnemen.
Blanche merkt op dat kunst en cultuurhistorie mist in de
verscheidenheid.

3.

Procesafspraken

4.

Volgende
vergadering
Sluiting

5.

Overzicht van de beelden
Geen opmerkingen.
Olivier zal aan de hand van de inhoud van dit verslag alsmede zijn
zelfgemaakte aantekeningen tijdens deze sessie, tijdig zorgdragen
voor terugkoppeling naar Bureau B+B. Als het nodig is heeft hij nog
contact met de overige projectgroepleden om vragen en
opmerkingen op te halen.
De volgende projectgroep vergadering is in overleg ingepland op 1
juni a.s. van 08.30 tot 10.00 uur via Teams.
Olivier van der Bogt dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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