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Datum : 30 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 
Cecile Hoffman 
Marinus van Dijke 
 

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.  

 

2.  Verslag vorige 
bijeenkomst d.d. 9 
september 2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het 
conceptverslag. Het verslag van 9 september 2022 is definitief 
vastgesteld. 

 

3.  Stand van zaken  Verfraaiing entrees (rotondes) 
De leidraad ligt nog steeds ter beoordeling bij Rijkswaterstaat. 
Ricardo zal maandag a.s. een reminder versturen.  
 
Na akkoord van Rijkswaterstaat, zal de leidraad voor akkoord 
worden voorgelegd aan de gemeentelijke inkoper. Daarna kan de 
leidraad naar de groenaannemers worden gestuurd. Zij hebben 
vervolgens een aantal weken de tijd op plannen op te stellen. 
Waarna deze plannen worden beoordeeld door de jury.  
 
In de projectgroep van 10 maart 2022 zijn de navolgende 
hoveniers geselecteerd voor deelname:  
- De Waal Hovenier  
- Sluijs Tuinen  
- Hoveniersbedrijf De Kaardebol  
- Pleijsant  
 
Nu Annemieke van Waveren lid is van de dorpsraad kan De 
Kaardebol volgens de projectgroep leden helaas niet meer 
inschrijven voor deze opdracht om de schijn van 

 
 
Ricardo 
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belangenverstrengeling te voorkomen. Of er nog een vierde 
bedrijf wordt toegevoegd aan de lijst kunnen we later bezien. Drie 
inschrijvers is voor een goede uitvraag ook voldoende. 
 
Geluksmomenten  
Kevin legt uit dat de tussenruimte tussen beide scholen is 
geopend. Daar zijn de kinderen per groep begonnen aan het 
uitwerken van ideeën op grote vellen papier.  
Wellicht is het een mogelijkheid dat meerdere ideeën gezamenlijk 
de winnaar kunnen zijn.  
 
Donderdag 6 okt a.s. 09.00 uur zal de jury de ideeën van de 
groepen beoordelen.  
 
Harm merkt op dat de kinderen ruim de tijd moeten krijgen om 
hun plannen te presenteren. De jury zal zich hierna kort 
terugtrekken om de winnaar(s) te bepalen.  
Vervolgens worden de groepen teruggeroepen om meteen de 
uitslag te geven.  
 
We kunnen meerdere winnaars aanwijzen, als ideeën kunnen 
worden samengevoegd.  
 
De gemeente neemt daarna de lead over voor het uitwerken van 
de plannen, maar wanneer er ruimte is en de scholen willen 
meewerken, kunnen de kinderen betrokken blijven bij de 
uitwerking. 
 
Communicatie 
Ten behoeve van een persbericht zullen er tijdens de jurering 
foto’s worden gemaakt (dit is reeds afgestemd met de scholen, er 
is toestemming verleend). 

4.  Locatie 
geluksmoment 

Cecile merkt op dat de locatie afhankelijk is van het idee. 
Aandachtspunt is dat we kijken waar nog geen speelgelegenheid 
is. Waar is er behoefte aan speelvoorzieningen? 
 
Ricardo legt uit dat Kevin daarom een lijst van mogelijke locaties 
heeft opgesteld. Het is inderdaad verstandig om te kijken naar 
een locatie waar nog geen voorziening is.  
Echter de soort en omvang van de voorziening zal mede 
bepalend zijn voor de locatie en de beschikbaarheid van de plek.  
We kunnen niet nu al zeggen wat de locatie wordt. Wanneer het 
idee bekend is, kunnen we deze toetsen aan de beoogde 
locatie(s) en bepalen waar het idee kan worden uitgevoerd. 
 
Cecile geeft aan dat een eventuele locatie nabij de scholen wel 
mogelijk is, maar het moet wel buiten de hekken van de scholen 
zijn, in verband met brede toegankelijkheid. 
 
Het Boeijesbosch valt af, dat is het 100-jarigen bos.   
Bas vult aan dat hier allemaal jonge bomen staan. Die worden al 
vaak gebruikt om in te klimmen. Dit is geen geschikte locatie. Hij 
is voorstander van een plek bij de scholen, buiten de hekken. Dit 
is een centrale plek en geeft voor omwonenden het minste 
(over)last. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Besprekingsverslag : Projectgroep geluksmomenten en verfraaiing entrees 

Datum : 30 september 2022 

 

3 / 3 

Ricardo geeft aan dat de kinderen dan ook dagelijks zien wat zij 
hebben bedacht.  
 
Kevin informeert naar de speeltuin bij de locatie van de 
voormalige Big S. Blijft deze behouden?  
Ricardo legt uit dat dat nog bekeken wordt. Los van deze 
prijsvraag zal de 
 gemeente bekijken of deze speeltuin behouden kan blijven, of 
dat deze kan worden verplaatst. Wanneer de nieuwe voorziening 
voor de jeugd aantrekkelijker is, kunnen we bekijken of we de 
huidige voorziening vervangen. De locatie houden we op de lijst.  
 
Is er een speeltuin in Burgh?  
 
Kevin geeft aan dat er op veilige loopafstand geen speeltuin is 
voor kinderen in Burgh.  
 
Bas merkt op dat de kinderen gaan spelen bij Landal. Ze gaan op 
de fiets. Bij sportcentrum Kraaijenstein, achter de tennisvelden, is 
ook een klein speeltuintje.  
 
Conclusie:  
We moeten voor de nieuwe locatie proberen een goede mix te 
vinden. Goed en veilig bereikbaar voor de kinderen.  
 
Iedereen denkt na over huidige en nieuwe locaties, zodat de 
longlist aangevuld kan worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

6. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 19 oktober 
2022 van 08.30 uur, via Teams. 

 

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

 


