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Datum : 7 juni 2022 

Tijd : 19.30 uur 

Locatie : Henk en Lia  

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

Aanwezig : Marco van Vulpen (voorzitter) 
 
Namens dorpsraad: 
Maarten van Strien 
 
Inwoners: 
Henk van der Veer 
Lia Kooiman 
Roger Meij 
 

Afwezig : Pam Verbeek  
Blanche Meijer Beijersbergen van 
Henegouwen 
Olivier van der Bogt (OVBH) 

   

      

 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening / 
mededelingen/ 
vaststellen 
agenda 

Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda 

is hiermee vastgesteld. 

 

2.  Verslag vorige 
vergadering d.d.  
10 mei 2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 

verslag. Het verslag van 10 mei 2022 is definitief vastgesteld 

 

3. Mini conferentie Vergaderlocatie  

Er staan nog diverse aanvragen uit. Zodra dit rond is, zal Sylvia 

zorgdragen voor het versturen van de uitnodigingen.  

 

Aandachtspunten:  

- Zorgen voor presentatie benodigdheden (scherm, beamer) 

- Catering 

- Eventuele ‘aankleding’ van de ruimte met de stoeltjes van 

OVBH 

 

Lijst genodigden 

Aan de hand van alle input, wordt de lijst met genodigden 

samengesteld en afgerond.  

 

Tekst uitnodiging 

De concept tekst is gereed. Zodra de locatie is vastgelegd, zullen de 

uitnodigingen verstuurd worden.  

 

 
 
 
 
 
 
Sylvia 
“ 
Blanche/ 
Olivier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvia 
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Genodigden kunnen een introducee meebrengen en zich aanmelden 

bij Sylvia.  

Na ontvangst van de aanmelding, ontvangt men een bevestiging met 

het fotodocument en programma.  

 

Een paar dagen voorafgaand zal Sylvia een reminder versturen.  

 

Programmavoorstel + rolverdeling 

19.15 uur inloop, netwerken 

19.30 uur Welkom (Marco van Vulpen) 

• Ambities/aanpak Kunst, Cultuur & Erfgoed 

Burgh-Haamstede 

• Voorstellen leden projectgroep 

• Opzet programma miniconferentie 

19.45 uur presentaties (30 min)  

• ‘Foto’ bestaande situatie (Blanche) 

• Ontwikkelperspectief Landschapspark Burgh-

Haamstede (Olivier) 

Aktie: Marco stemt af met Blanch en Olivier 

20.15 uur uiteen in vier subgroepen (2x kunst en 2x erfgoed) o.l.v. 

moderatoren (Marco, Roger, Lia, Henk)  

• Verkennen ontwikkelperspectief Kunst/Cultuur  

• Verkennen ontwikkelperspectief 

Cultuurhistorie/Erfgoed 

  Aktie: Marco maakt praktische briefing 

 

Pauze (15 min) 

 

21.00 uur: Plenair (Marco van Vulpen moderator) 

• Terugkoppeling uitkomsten subgroepen  

• Discussie / conclusies 

• Afronding + vervolgtraject 

 

21.30 uur: Nazit, netwerkborrel 

 

Overig 

Sylvia zal naamkaartjes maken.  

Sylvia informeert naar muzikanten uit een eerdere talkshow. 

 
 
 
Sylvia 
 
 
Sylvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sylvia 
 

4. Foto bestaande 
situatie 

Afgesproken wordt dat alle projectgroep leden binnen één week (voor 

woensdag 15 juli a.s.) per mail aan Marco eventuele op-

/aanmerkingen kunnen aanleveren.  

 

5. Verfraaiing 
rotondes 

Marco zal bij Ricardo en Harm informeren welke input er vanuit de 

projectgroep Kunst & Cultuur nog mogelijk is.  

Bijvoorbeeld rontondes verfraaien met bijzonder groen, ontworpen 

door een kunstenaar of landschapsarchitect (met een link naar het 

beeldkwaliteitsplan). Binnen welke kaders kan de projectgroep nog 

meedenken.  

Marco 

6. Overige punten Ringwalburg  
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We onderschrijven dat deze bijzonder is. Hoe kunnen we deze ook 

inbrengen in de mini conferentie?  

 

Lia merkt op dat de Nationale Archeologische Dienst deze eigenlijk 

dicht wil maken.  

 

Hoe kunnen we informatieborden met uitleg / QR-code aanbrengen. 

Het moet een op zichzelf rondleidende route zijn (zonder 

bemensing).   

Ron Brink heeft aangegeven dat hij de amer weer boven de grond 

wil. Dit zal een probleem geven (zoet water), welke opgelost kan 

worden door de (slot)gracht weer te openen. Het betreft 

archeologische grond. 

 

Marco geeft aan dat Guus Besuijen informatie heeft aangeleverd 

over de erfgoeddeal. Belangrijk hierin is dat erfgoed gekoppeld kan 

worden aan een verduurzamingsprogramma.  

 

Roger geeft aan dat dit een goed idee is, het is een mooie en goede 

plek om nieuw leven in te blazen.  

 

Lia vult aan dat Staatsbosbeheer al akkoord heeft gegeven. Dit past 

in het Landschapspark Burgh-Haamstede.  

 

Afgesproken wordt input te vragen tijdens de mini conferentie. 

Daarna zullen we bekijken wat de juiste vervolgstappen zijn.  

 

Lia geeft aan dat er ook nog altijd een wenst ligt om de 

bovenmeesterswoning bij het museum te trekken. Stichting Renesse 

wil hier medewerking aan verlenen, maar de gemeente moet eerst 

zorgen voor onderhoud.  

Vanuit de tuin kan dan een rondgang komen richting de Ringwalburg 

en vice versa.  

7. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is in overleg ingepland op 14 
juli 2022, 19.30 uur.  
Locatie: Roger  

 

 


