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Datum : 9 september 2022 

Tijd : 13:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Harm Post 
Ricardo de Winter 
 
Inwoners: 
Kevin Murphy 
 
Vertegenwoordiging vanuit de werkgroep:  
Bas van Damme 
 

Afwezig : Margo Grevel (inwoner) 
Marleen van Koppen (gemeente Schouwen-
Duiveland) 
Irene Leijnse (dorpsraad) 
Cecile Hoffman (werkgroep) 
Marinus van Dijke (werkgroep) 

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie door: 

1.  Opening  Ricardo de Winter heet alle aanwezigen van harte welkom en 
opent de vergadering.  

 

2.  Verslag vorige 
bijeenkomst d.d. 
11 augustus 2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het 
concept verslag. Het verslag van 11 augustus 2022 is definitief 
vastgesteld. 

 

3.  Stand van zaken 
verfraaiing 
entrees   

Verfraaiing entrees (rotondes) 
De leidraad ligt nog ter beoordeling bij Rijkswaterstaat.  
Na akkoord van Rijkswaterstaat, zal de leidraad voor akkoord 
worden voorgelegd aan de gemeentelijke inkoper. Daarna kan de 
leidraad naar de groenaannemers worden gestuurd.  
 
Geluksmomenten  
Op 21 september a.s. zullen de scholen, per groep, gezamenlijk 
hun ideeën uitwerken.  
Op 6 oktober a.s. zal de jury de ideeën beoordelen en de 
winnende groep bepalen.  
 
Kevin zal contact opnemen met de scholen of deze data nog 
steeds van kracht zijn.  
 
Sylvia zal in de agenda’s van de juryleden een reservering maken 
voor 6 oktober a.s. tussen 08.30 en 12.00 uur.  
 
Kevin verduidelijkt de opdracht aan de scholen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevin 
 
 
Sylvia  
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Om te voorkomen dat er een idee naar voren komt, dat niet 
realiseerbaar is (denk hierbij bijvoorbeeld aan een paintball 
arena), hebben we in het voortraject afgesproken enigszins 
sturend te zijn in de opdracht, zonder de creatieve vrijheid in te 
perken.  
Er is, ter inspiratie, een presentatie gemaakt met zoveel mogelijk 
beelden om een beetje sturing te geven.  
Op het moment van jurering moeten we scherp blijven op hetgeen 
er mogelijk is en geen verkeerde verwachtingen bij de kinderen 
creëren.  
 
Bas informeert naar hoe de opdracht naar de kinderen zal worden 
verwoord. Kunnen wij als jury meeluisteren naar de instructies die 
de kinderen krijgen.  
 
Kevin geeft aan dat we als projectgroep de scholen zoveel 
mogelijk vrijheid willen geven om dit in te plannen. Belangrijk is 
dat beide scholen in één ruimte, gezamenlijk, per groep aan de 
opdracht werken. De schoolhoofden van de scholen zullen dit 
ondersteunen en sturen aan de hand van de presentatie met 
plaatjes. De communicatie loopt via de schoolhoofden, de 
presentatie is met hen besproken. Tevens is er een versimpelde 
presentatie voor de kinderen aan de scholen verstrekt.  

4.  Locatie 
geluksmoment 

Kevin heeft een longlist van mogelijke locaties voor het 
geluksmoment opgesteld.  
 
Het bepalen van de uiteindelijke locatie zal in gezamenlijk overleg 
tussen gemeente en dorpsraad plaatsvinden, rekening houdend 
met de geldende regelgeving, en kan derhalve uiteindelijk pas 
definitief bepaald worden wanneer het idee bekend is.  
 
In het kader van de goede bereikbaarheid, moeten we proberen 
zo dicht mogelijk bij de scholen te blijven.  
 
Mogelijke locaties:  
 
Optie 1: Vlasakkers aan de buitenkant van het dorp. 

Ricardo geeft aan dat deze locatie niet mogelijk is. Dit is de 

beoogde locatie voor uitbreiding van bouwbedrijf Bijkerk.  

Het daarboven gelegen “Paardenweitje” is wellicht wel mogelijk. 

Niet ideaal, maar wel kansrijker. Daar geldt overigens nog een 

huurovereenkomst met een derde partij voor gebruik van die 

weide. 

Optie 2: Direct naast de basisscholen 

Plus punt: is goed bereikbaar 

Min punt: indien op het schoolterrein, is dit alleen toegankelijk 

tijdens schooltijden.  

Bas informeert naar de locatie van de regioschool. Is deze al 

bekend? 

Ricardo geeft aan dat dit een goed punt is. We moeten inderdaad 

kiezen voor een locatie, waarvan de ligging centraal is voor alle 
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kinderen in Burgh-Haamstede en die ook beschikbaar blijft als de 

Regioschool elders wordt gebouwd. 

Optie 3: Boeijesbosch 

Is een potentiële locatie.  

Bas geeft aan dat we goed moeten kijken of dit niet de plek van 

het 100-jarige bos is.  

Optie 4: Aanvullend op bestaande speeltuin Boomgaardwekken 

Is toegankelijk en goed bereikbaar. Een eventueel beschadigd of 

oud speeltoestel kan vervangen worden.  

Optie 5 Modernisering speeltuin Sluispad 

Deze locatie verdient afstemming met de nieuwbouwplannen van 

Zeeuwland, maar biedt wellicht mogelijkheden op een plek die nu 

als groen is bestempeld in de nieuwe plannen voor de woningen. 

Optie 6: Gravenmeet 

Ligt niet genoeg centraal. Is een (te) stille omgeving.  

Conclusie 
Er zijn een aantal realistische opties. We wachten het idee af, 
voordat er een definitieve keuze kan worden gemaakt. Kevin 
werkt nog wel de lijst met locaties bij. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevin 

5. w.v.t.t.k.    -  

6. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 30 
september 2022 van 13.00 uur, via Teams. 

 

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

 


