BESPREKINGSVERSLAG
Projectgroep geluksmomenten en
verfraaiing entrees

Datum

: 17 mei 2022

Tijd

: 16:00 tot 16:45 uur

Locatie

: TEAMS

Kopie naar

:

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland:
Harm Post
Ricardo de Winter
Marleen van Koppen
Inwoners:
Kevin Murphy

Opgesteld door : Sylvia Zenden
Afwezig

Nr.

Onderwerp

: Margo Grevel (inwoner)
Irene Leijnse (dorpsraad)

Behandeling / Afspraken

1.

Opening

2.

Mededelingen /
Inleiding

Harm Post heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de
vergadering.
In deze vergadering zullen de memo’s inzake het vervolgtraject
beoordeeld worden.

Vaststellen
agenda
Verslag vorige
bijeenkomst d.d.
19 april 2022
Memo verfraaiing
entrees

In het vervolgtraject moeten we de samenwerking met de
projectgroep Kunst & Cultuur en de projectgroep
Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan (inclusief
positionering) goed borgen.
Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd, de
agenda is hiermee vastgesteld.
Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het
conceptverslag. Het verslag van 19 april 2022 is definitief
vastgesteld.
Is de input vanuit de project- en werkgroep goed opgenomen in
dit memo, ten behoeve van de te nemen vervolgstappen?

3.
4.

5.

Marleen informeert naar de terugkoppeling aan de werkgroep.
Ricardo geeft aan dat de projectgroep de memo vaststelt. Dit
geeft weer wat de kern van de werkzaamheden is (beplanting op
de rotondes). Op termijn kan wellicht nog gekeken worden naar
beplanting tussen de rotondes.
De werkgroep heeft soms buiten de kaders van de opdracht
gewerkt. Dat is goed, maar de projectgroep moet werken binnen
de kaders van de opdracht.
Kevin geeft aan geen aanvullingen/opmerkingen te hebben op dit
memo.
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6.

Memo
geluksmomenten

Acties:
- Harm en Ricardo zullen op korte termijn een afspraak
inplannen met Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland.
- Opstellen van een inschrijvingsleidraad.
- Cockie de Wilde en Tim Hoek betrekken.
- Vier plaatselijke hoveniers aanschrijven, zoals eerder
afgesproken.
Kevin heeft geen aanvullingen/opmerkingen op dit memo.

Ricardo/
Harm
idem
idem
idem

Kevin heeft een concept presentatie gemaakt om
sturing/instructie te geven aan de scholen.
Afgesproken wordt dat de 10 best uitgewerkte ideeën door een
jury worden beoordeeld.

6.

7.
8.

Wvttk

Volgende
vergadering
Sluiting

Acties:
- Kevin past de presentatie aan de hand van de besproken
punten.
- Kevin informeert het volgende bij de scholen:
o Wat is de beste groepsgrootte om hieraan te
werken?
o Wanneer het dit najaar in het lesprogramma
ingepast kan worden (september/oktober 2022)?
o Hoe kunnen we samenwerking tussen de scholen
realiseren?
Kevin informeert naar de recente ontwikkelingen binnen de
dorpsraad. Zijn deze van invloed op de projectgroep?
Ricardo legt uit dat de ontwikkelingen binnen de dorpsraad niet
van invloed zijn op de projectgroepen. Het is jammer dat er
bestuursleden zijn afgetreden, maar dit levert geen vertraging op
voor het proces.
De volgende projectgroep vergadering is in overleg ingepland op
14 juni 2022 van 09.00 tot 10.00 uur, via Teams.
Harm Post dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.
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Kevin
Kevin

