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Datum : 12 juli 2022 

Tijd : 09:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

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

Afwezig : Margo Grevel (inwoner) 
Marleen van Koppen (gemeente Schouwen-
Duiveland) 

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie door: 

1.  Opening  Ricardo de Winter heet alle aanwezigen van harte welkom en 
opent de vergadering.  
 
Margo Grevel en Marleen van Koppen zijn afgemeld met 
kennisgeving. 

 

2.  Mededelingen  -   

3.  Vaststellen 
agenda 

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

 

4.  Verslag vorige 
bijeenkomst d.d. 
14 juni 2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het 
concept verslag. Het verslag van 14 juni 2022 is definitief 
vastgesteld. 

 

5.  Voortgang en 
proces afspraken 
verfraaiing 
entrees   

Ricardo zal middels een e-mail Rijkswaterstaat informeren over 
de plannen met de rotondes. Hierin wordt ook gevraagd naar 
randvoorwaarden met betrekking tot het beplanten van de 
rotondes.  
 
Harm zal, in samenwerking met Cockie de Wilde, een leidraad 
schrijven voor de aannemers/hoveniers, om richting te geven aan 
de soort beplanting en overige randvoorwaarden die eerder in 
een memo zijn vastgelegd.  
 
De verwachting is eind augustus, begin september 2022 de 
uitvraag naar de aannemers/hoveniers te kunnen versturen, zodat 
eind van dit jaar de beplanting (in het plantseizoen) gerealiseerd 
kan worden.   
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De beoordeling van de ingediende plannen zal gebeuren door 
Harm Post vanuit de projectgroep, met nog een nader te bepalen 
ander lid van de projectgroep. Vanuit de werkgroep zijn dit Bas 
van Damme en Marinus van Dijke. 
 
Aanvulling na de vergadering:  
Ricardo heeft met inmiddels contact gehad met Rijkswaterstaat 
over de inrichting van rotondes en het verzoek om te zijner tijd de 
concept inschrijvingsleidraad te beoordelen, als eigenaar en 
beheerder van de rotondes.  
Rijkswaterstaat heeft toegezegd de concept inschrijvingsleidraad 
te (laten) beoordelen. De formele uitgangspunten, waaraan een 
rotonde van Rijkswaterstaat moet voldoen, blijven van kracht. 
 
De rotonde van de provincie Zeeland (afslag N652 richting 
Renesse) blijft voorlopig buiten beschouwing. 

6.  Voortgang en 
proces afspraken 
geluksmomenten 

Kevin licht toe dat er met beide scholen (Onder de Wieken en De 
Kirreweie) concrete afspraken zijn gemaakt.  

- Van beide scholen zullen de groepen worden gemixt. 
(Bijvoorbeeld: groep 3 van beide scholen zullen 
samenwerken aan het project.)  

- De kinderen zullen veelal werken met papier (tekenen). 
Het gebruik van ander materialen, zoals hout, 
papiermarché et cetera zijn uiteraard ook mogelijk.  

- 21 september 2022 zullen de kinderen gezamenlijk hun 
ideeën uitwerken.  

- 6 oktober 2022 zal een onafhankelijke jury de ideeën 
beoordelen en een winnende groep bepalen.  

- De jury zal bestaan uit:  
Projectgroep: Kevin Murphy en Harm Post  
Werkgroep: Cecile Hofman en Bas van Damme  

- De projectgroep zal zorgdragen voor een persbericht over 
het winnende idee.  

- De gemeente zal het winnende idee toetsen op 
haalbaarheid en bekijken wat voor de uitvoering nodig is. 

- De locatie voor de voorziening zal nog nader worden 
bezien door de projectgroep. Wat zijn de opties? 

 
Irene deelt haar zorg over de tijdsplanning en vraagt of deze niet 
te krap is. Hebben de kinderen genoeg tijd om een idee uit te 
werken als de jury 6 oktober al bij elkaar komt? 
Harm is het hier wel mee eens. 
 
Afgesproken wordt dat Kevin nauw contact houdt met de directie 
van beide scholen. De scholen zijn leidend in de planning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. w.v.t.t.k.    -  

7. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 11 
augustus 2022 van 11.00 tot 12.00 uur, via Teams. 
 
Agendapunt: locaties bespreken voor het geluksmoment. 

 

8. Sluiting Ricardo de Winter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


