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Datum : 16 mei 2022 

Tijd : 15.00 tot 16:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
René de Weijer (voorzitter) 
Ricardo de Winter 
 
Namens Natuurmonumenten: 
Ted Sluijter 
 
Namens Provincie Zeeland: 
Bart Verhaeghe de Naeyer 
 
Namens Recron, afd. Schouwen-Duiveland: 
Marieke Braber 
 
 

Afwezig : Marijke Lieman (Staatsbosbeheer) 
Maurits Schipper (Waterschap 
Scheldestromen) 
Harry Thijsse (Toegankelijk Schouwen-
Duiveland) 
Jaco Vleeshouwer (Schouwen-Duiveland 
Vitaal) 
Peter Arkenbout (Koninklijke Horeca 
Nederland, afd. Zeeland) 
Danny van Oeveren (Ondernemerskring 
Schouwen-Duiveland) 
Harm Post (Gemeente Schouwen-
Duiveland) 

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening René de Weijer heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de 
vergadering.   

 

2.  Verslag vorige 
vergadering d.d.  
19 april 2022  

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag. Het verslag van 19 april 2022 is definitief vastgesteld. 
  

 
 

3.  Concept 
beeldkwaliteits-
plan  
(reactie leden) 
 
+ 
 
Inzet / rol 
klankbordgroep-
leden 

Naar aanleiding van de presentatie van Bureau B+B in de vorige 
vergadering, is aan de leden gevraagd het concept 
beeldkwaliteitsplan door te nemen. Er zijn geen opmerkingen uit de 
klankbordgroep. 
 
Ricardo merkt op dat dit document een hoog detailniveau heeft. De 
vraag is of beoordeling van het beeldkwaliteitsplan thuishoort in 
deze klankbordgroep. De betreffende project- en werkgroep hebben 
hier immers al intensief aan meegewerkt met Bureau B+B.  
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Na twee inhoudelijke klankbordgroep vergaderingen is de conclusie 
dat de rol van de klankbordgroep nog niet voldoende duidelijk is.  
 
Ricardo, Harm en René, zoeken naar een goede vorm voor de 
klankbordgroep, zodat deze echt een meerwaarde heeft in het 
proces.  
De klankbordgroep is onderdeel van de brede participatie met 
betrekking tot uitvoering dorpsvisie Burgh-Haamstede.  
We willen de klankbordgroep graag behouden (wellicht op minder 
frequente basis bijeenkomen) en de leden beter inzetten.  
 
Een mogelijkheid is om de klankbordgroep leden als lid in te zetten 
in een projectgroep. Op deze manier kan ieder lid deelnemen aan 
een projectgroep met een onderwerp waar hij/zij ‘feeling’ mee heeft 
dan wel zijn/haar deskundigheid en expertise kan inbrengen vanuit 
een professioneel oogpunt.  
Hiermee voorkomen we dat we één maal per vier weken alle 
projecten bespreken en de agenda niet voor alle leden efficiënt is.  
 
Marieke geeft aan het hiermee eens te zijn. In de algemene 
ledenvergadering van Recron is ook om input gevraagd voor deze 
klankbordgroep. Men is erg terughoudend in het geven van input.  
Praktisch deelnemen in een projectgroep is logischer en beter.  
Indien de klankbordgroep bijvoorbeeld 4x per jaar bijeen komt, is dit 
voldoende en kunnen we elkaar bijpraten. 
 
Ted sluit zich hierbij aan. Hij merkt op dat hij, indien nodig, zaken 
zal toetsen aan het beleid van Natuurmonumenten. Wanneer het 
relevant is, zal hij derhalve input geven.  
 
Bart sluit zich ook aan bij het voorstel. De klankbordgroep komt te 
frequent bijeen. Bart neemt al deel aan de Expertgroep met 
betrekking tot de pilot mobiliteitshub.  
 
Ricardo merkt op dat dit inderdaad een goed voorbeeld is. Bart 
neemt met zijn expertise deel aan dit project.   

4.  Concept 
uitgangspunten 
wonen Bernhard- 
en Julianastraat 

De leden hebben geen opmerkingen.   

5. Stand van zaken 
en meedenken 
overige projecten 

A. Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg  
Ricardo geeft aan dat dit ook een goed project is voor de expertise 
van Bart.  
Dit project loopt goed, de project- en werkgroep zitten op één lijn. In 
de volgende projectgroep vergadering zal het profiel nader worden 
uitgewerkt en wordt het ontwerp een stap verder gebracht. 
 

B. Pilot Mobiliteitshub 
De communicatie inzake de pilot start binnenkort.  
De locatiekeuze voor de pilot met voorzieningen ligt vast. De pilot 
zal worden gesitueerd aan de Kriekemeet, omdat deze al 
bestemming parkeerterrein heeft en er gebruik kan worden 
gemaakt van de bestaande infrastructuur.  
De basisvoorzieningen zijn uiteraard een halte voor minimaal 2 
bussen, parkeerplaatsen t.b.v. het voor- en na vervoer, 
parkeerplaatsen met laad mogelijkheden.  
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De bus zal volledig van de dorpsas af gaan. De bestaande haltes 
voor de bus komen hiermee niet direct te vervallen. Deze blijven 
wellicht wel in functie voor het voor- en na transport.  
 
Communicatie en het toetsen van de succes en faal factoren zijn 
cruciaal.  
 
Marieke informeert naar het transport richting strand. Welke haltes 
vervallen? Ricardo legt uit dat het om alle haltes gaat, van 
Westenschouwen tot en met de stoplichten. Voor wat betreft 
transport richting strand het volgende. Er wordt gekeken naar een 
optie om in juli/augustus volgend jaar een strandbus te laten rijden 
(paar keer per dag), vanaf het Transferium in Renesse. 
 

C. Kop van Haamstede (Market Plaza) 
De raad heeft een aantal weken geleden de raadsbrief niet 
teruggevraagd. Hiermee geven zij aan dat het zoekgebied 
gehandhaafd blijft.  
 
Er zal een nieuw procesvoorstel worden gemaakt door Ricardo en 
Harm, na raadpleging van initiatiefnemer. 
 

D. Kunst en Cultuur 
De onafhankelijk voorzitter (Marco van Vulpen) is gestart. De eerste 
projectgroep vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Harm en 
Ricardo volgen de bevindingen/acties van de projectgroep.  
 
Marieke geeft aan ook SESD mee te nemen. Ricardo zal dit aan 
Marco terugkoppelen.  
 

E. Woningbouw algemeen 
- Locaties Zeeuwland 

Zeeuwland zal op drie locaties woningen ontwikkelen. Dit gaat over 
meer dan 20 woningen. Deze woningen worden door Zeeuwland 
verhuurd. Zeeuwland heeft hierbij, conform afspraak, de 
verplichting om voor elke woning die zij verhuren een starterwoning 
te koop (prijsklasse € 180.000,- tot max € 230.000,-) aan te bieden 
uit hun bestaande woningvoorraad.  
 

- Bijkerk/de Koebel 
Het bouwbedrijf zal verplaatsen naar de rand van de Roterij. Op de 
huidige locatie wil eigenaar 20 tot 30 woningen ontwikkelen.  
 
Voor alle locaties geldt dat stikstof een uitdaging blijft.  
 

F. Gat van de Noordstraat 
De antwoordnotitie van de zienswijze wordt nu afgerond. Indien 
mogelijk zal deze op 24 mei a.s. in het college behandeld worden 
en vervolgens door de raad in juni.  

6. Volgende 
vergadering 

De volgende klankbordgroep vergadering is gepland op juni a.s. 
van 15.00 tot uiterlijk 16.00 uur, via Teams.  
Dat is dan de laatste klankbordgroep vergadering voor de 
zomervakantie. Hierin zal het procesvoorstel, de rol van de 
klankbordgroep, worden besproken. Het verzoek aan alle leden is 
om hierbij aanwezig te zijn.  

 

7. Sluiting René dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


