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Datum : 14 juni 2022 

Tijd : 09:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

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

Afwezig : Margo Grevel (inwoner) 

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie door: 

1.  Opening  Harm Post heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de 
vergadering.  

 

2.  Mededelingen  -   

3.  Vaststellen 
agenda 

Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd, de 
agenda is hiermee vastgesteld. 

 

4.  Verslag vorige 
bijeenkomst d.d. 
17 mei 2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het 
concept verslag. Het verslag van 17 mei 2022 is definitief 
vastgesteld. 

 

5.  Voortgang 
verfraaiing 
entrees   

Harm en Ricardo werken aan de openstaande actiepunten.  
 
Het inplanten van de rotondes kan pas weer vanaf medio/eind 
oktober.  

 
 
 
 

6.  Voortgang 
geluksmomenten 

Kevin is met de aangepaste presentatie bij de scholen op bezoek 
geweest. Besproken punten waren, onder andere, de juiste 
groepsgrootte, hoe organiseren we dit en wanneer organiseren 
we dit? 
 
De Kirreweie heeft aangegeven een voorkeur te hebben om de 
‘brainstormsessie’ te organiseren aan het eind van dit schooljaar.  
 
Doordat de scholen aan elkaar gekoppeld zijn, kunnen er twee 
groepen (één van elke school) met elkaar werken, onder leiding 
van de juf/meester. Dat bevordert de samenwerking tussen de 
scholen. Dit resulteert in zes ideeën (groep 3 t/m 8) en op deze 
manier wint er straks niet een school, maar een groep.  
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Kevin bespreekt de werkwijze op korte termijn met de directrice 
van Onder de Wieken.  
 
Ricardo geeft aan dat de scholen leidend zijn in de planning.  
Er moet nog wel goed gekeken worden naar de planning van het 
‘pitchen’ van de ideeën en de beoordeling daarvan door een jury. 
Hiervoor is meer tijd nodig, ook om de werkgroep goed 
aangehaakt te houden. Als de scholen nog voor de 
zomervakantie hun plannen indienen, dan kan de jury in de 
vakantie de plannen op kwaliteit/originaliteit beoordelen. En de 
projectleiding kan dan eventuele meer ruimtelijke/juridische zaken 
checken. 
 
Actie: Kevin geeft terugkoppeling over standpunt Onder de 
Wieken en vervolgproces. 
 
Toegevoegd na de vergadering: 
Kinderen zijn veelal goed bekend en super handig met mobiele 
telefoon, social media, YouTube, etc.  
Het idee is dat de ontstane ideeën ‘gepitcht’ worden door middel 
van een filmpje. Dit geeft de scholen de vrijheid om de filmpjes op 
te nemen wanneer het hen uitkomt.  
 
Deze filmpjes kunnen dan in de zomervakantie door een jury 
beoordeeld worden, waarna er ook tijd is om de inzendingen op 
ruimtelijke- en financiële haalbaarheid te toetsen.  
De winnende groep wordt dan in het nieuwe schooljaar bekend 
gemaakt.  

7. Terugkoppeling 
aan werkgroep  

Werkgroepleden hebben het signaal afgegeven dat zij nog 
wachten op een terugkoppeling van de door hen ingediende 
adviezen/ideeën.  
 
Harm en Ricardo zullen deze week de twee vastgestelde memo’s 
en de presentatie van Kevin toesturen om de werkgroep te 
informeren. Daarnaast ontvangen zij het definitief, vastgestelde 
verslag van de projectgroep vergadering van 17 mei 2022. Op 
deze manier blijven zij goed geïnformeerd over de voortgang.  
 
Irene pleit voor een uitgebreidere toelichting middels een soort 
antwoordnotitie.  
 
Ricardo legt uit dat de werkgroep geïnformeerd wordt door middel 
van de memo’s en het verslag. Indien gewenst, kan er uiteraard 
altijd een nadere toelichting gegeven worden. De werkgroep blijft 
betrokken doordat één of twee leden deel gaan uitmaken van de 
jury van beide projecten.  
 
Irene geeft aan het te begrijpen, maar de wens te hebben dat er 
specifieker wordt ingegaan op (tussen)adviezen van de 
werkgroep.  

 

7. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is in overleg ingepland op 
12 juli 2022 van 09.00 tot 10.00 uur, via Teams. 

 

8. Sluiting Harm Post dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


