
 

  

 BESPREKINGSVERSLAG 
 

 
 Stuurgroep uitvoering dorpsvisie Burgh-

Haamstede 

  

  

 

1 / 7 

 

Datum : 28 oktober 2022 

Tijd : 09:30 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Mw. S. Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Mw. A.M.J. van Burg 
Dhr. R. de Winter 
Dhr. H. Post 
 
Namens ondernemersvereniging: 
Mw. N.D.A. Bom 
 
Namens dorpsraad: 
Dhr. M. van Strien 
 

Afwezig : Dhr. G.J. Benou (met kennisgeving) 
Mw. J.G. Smit (met kennisgeving) 
 

   

      

 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening Mw. Van Burg heet alle aanwezigen hartelijk welkom en opent de 
vergadering.  

 

2.  Mededelingen Dhr. Benou en mw. Smit zijn afgemeld met kennisgeving.   

3.  Vaststellen 
agenda 

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

 

4.  Verslag vorige 
vergadering d.d.  
30 september 
2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
van het verslag. Het verslag van 30 september 2022 is definitief 
vastgesteld. 

 
 
 

5.  Stand van zaken 
PG kunst, cultuur 
en erfgoed 

Marco van Vulpen, voorzitter van de projectgroep Kunst, Cultuur en 
Erfgoed (KC&E) geeft een toelichting op de stand van zaken tot nu 
toe.  
 
Proces  
Er is een positieve energie aangeboord, zowel binnen de PG KC&E 
als in het veld. 
 
Miniconferenties 
Er zijn twee goed bezochte miniconferenties georganiseerd:  
- 6 juli: proces/uitgangsituatie/wat gaat goed/niet goed  
- 12 oktober: SWOT/missie/visie + kansenkaart 
 
De derde miniconferentie staat gepland voor 15 december a.s.  
 
Vanaf heden op weg naar laatste fase planontwikkeling: 
Programmaplan 2023-2025 > waar gaan we voor en hoe gaan we 
het organiseren? 
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Missie/visie 
Meer aandacht voor eigen identiteit van Burgh-Haamstede; 
kernkwaliteiten scherper benoemen.  
Deze zijn: 

- symbiose tussen natuur & cultuur: sublieme landschappen 
en iconisch erfgoed. 

- inspiratiebron voor kunst en kunstenaars; betovering voor 
bewoners en bezoekers.  

- bewustwording dat die schoonheid niet vanzelfsprekend is; 
sterker zelfs, die wordt bedreigd (klimaatverandering, 
massatoerisme). 

- nieuwe mindset nodig, verantwoordelijkheid voelen, 
meedoen, verbinding zoeken; samen sterk.  

- samenspel bewoners, kunstenaars en kunstliefhebbers 
(inzet: energie & sfeer à la de Kunstschouw door het jaar 
heen). 

- kernkwaliteit Burgh-Haamstede als plek waar natuur en 
cultuur samenkomen uitdragen, mikken op 
kwaliteitstoerisme. 

 
Programma 2023-2025; sleutelprojecten 
Vooral uitgaan van hetgeen er al is en dat versterken. Niet te veel 
nieuwe initiatieven on top off. 
 
Sleutelprojecten die zich aftekenen voor de korte termijn: 

1. Cultureel laden van de Dorpsas.  
a. Kunst en erfgoed als dragende elementen van de 

herinrichting van de Dorpsas. Kunstenaars en culturele 
instellingen betrekken bij herinrichting; in ontwerp 
plekken voor beelden (sokkelproject), informele 
buitenpodia, toegankelijkheid bestaande 
presentatieplekken (twee kerken, Bewaerschole, 
Burghse Schoole) en kunst & erfgoedroute. Integraal 
plan. Inbrengen in beeldkwaliteitsplan en 
stedenbouwkundig plan Dorpsas.  

b. Placemaking Dorpsas. Uitproberen met 
eenmalige/tijdelijke kunst- en erfgoedprojecten. Kan 
gelijk op met c.q. geeft input aan ontwerp herinrichting. 
Project Parkstoelen is al mooie opstap. Nodig is 
betrokkenheid culturele instellingen; wie doet mee? 

 
Nodig 2023: kwartiermaker placemaking + programmeringsbudget 
(deels gemeente, deels Fonds Cultuurparticipatie, VSB en Samen 
in Zee).  
 

2. Ringwalburg beter ontsluiten voor het publiek. Permanente 
presentatie van dit Karolingische verdedigingswerk. 
Museum Burghse Schoole als bezoekerscentrum 
(uitbreiding noodzakelijk). Ringwalburg ook als 
podium/culturele buitenplaats. Bestaande projectplan 
verder uitwerken in samenwerking met gemeente, RCE, 
Erfgoed Zeeland, Staatsbosbeheer.  

 
Nodig 2023: planontwikkelingsbudget om deskundige projectleider 
plus ontwerper aan te trekken. Resultaat: schetsontwerp, bidbook. 
Daarna fondsenwerving en uitvoering.  
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3. Erfgoed buitengebied. Er is veel, focussen op: Atlantikwall 

Burgh-Haamstede. Verbeteren publieksontsluiting 
Vleugelbunker en andere bunkers. In samenwerking met 
gemeente, SWK, Natuurmonumenten. In 2023 (of 2024?). 
 

Nodig: planontwikkelingsbudget voor deskundige projectleider en 
ontwerper. Resultaat: schetsontwerp + bidbook. Daarna 
fondsenwerving + uitwerking/uitvoering. 
 

4. Opzetten collectieve promotie cultuur- en erfgoedaanbod 
Burgh-Haamstede. Culturele Uitagenda, als onderdeel van 
bredere promotie Burgh-Haamstede. 

 
Een mogelijk 5e sleutelproject kan zijn:  
Onderzoeken van de podia voor grotere optredens/exposities. 
Bijvoorbeeld De Schutse, maar ook de kerken (OLV-kerk op Zee, 
kerk Burgh, kerk Haamstede) aan de dorpsas.  
 
Daarnaast is er vraag naar intiemere ruimten voor kleinere 
optredens, voordrachten, etc., in combinatie met horeca. Een nieuw 
cultuurhuis als plek voor culturele ontmoeting, kleine 
optredens/expo’s en bibliotheek, dorpshuisfunctie. Als nieuwe 
entree van de dorpsas!  
 
Organisatie 

- Niet te zwaar aanzetten: een platform functie (laten 
aanhaken bij Dorpsraad omwille van integraliteit). 

- Benodigde capaciteit + budget voor collectieve promotie: 
via Dorpsraad/Ondernemersvereniging/BIZ ('city'-
marketeer)  

- Projectbudgetten voor (projectleiding) afzonderlijke 
projecten. 

- Per sleutelproject zal bekeken moeten worden of er 
deskundige, éénmalige projectleiding gewenst is.  

 
Reacties 
Mw. Van Burg dankt dhr. Van Vulpen hartelijk voor de uitgebreide 
uitleg op de stand van zaken.  
 
Dhr. Post geeft aan dat de vervolgstappen nu cruciaal zijn. De 
ideeën zijn heel goed. Er is al veel bereikt onder het leiderschap en 
met de energie van dhr. Van Vulpen. Hoe borgen we de positieve 
energie ook in de vervolgstappen? Is een lichte organisatie 
voldoende om dit te volbrengen? Geeft dat het gewenste resultaat?  
 
Dhr. Van Vulpen beaamt dit, maar uiteindelijk moet men toe naar 
een lichte organisatie, waarbij de bestaande organisaties in hun 
kracht staan. Hij kan zich voorstellen dat er wellicht in het begin een 
‘kwartiermaker’ aanblijft (tijdelijk).  
 
Mw. Bom benadrukt het positief te vinden dat de verschillende 
organisaties en kunstenaars allemaal in één ‘verhaal’ zijn gekomen. 
De samenwerking is duidelijk heel goed. Het is goed dat er meer 
nadruk komt op al het moois dat er als is in Burgh-Haamstede.  
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Daarnaast is het positief dat jullie niet alleen naar de gemeente en 
ondernemersvereniging kijken, maar dat jullie ook zelf fondsen 
gaan werven en jullie hier de ingangen voor weten.  
Verder ben ik het eens met dhr. Post. Pas op dat, indien de 
voorzitter straks weg is, niet alles weer uiteenvalt. Laat het niet te 
snel los. Zorg ervoor dat het bijeenblijft.  
 
Dhr. De Winter beaamt dat dit ook zijn zorg is. Dhr. Van Vulpen 
heeft een tijdelijke opdracht als voorzitter. Wanneer blijkt dat langer 
betrokken blijven noodzakelijk is, moeten wij nadenken over een rol 
(wellicht in een andere vorm dan nu) van dhr. Van Vulpen in dit 
proces.  
 
Mw. Van Burg geeft aan dat zij de mening van dhr. De Winter deelt. 
We moeten in gesprek blijven over het vervolg. Met natuur en 
cultuur kunnen we Burgh-Haamstede op de kaart zetten.  
Een hartelijk dank aan dhr. Van Vulpen voor hetgeen de afgelopen 
periode al is bereikt.  
 
Dhr. Van Vulpen merkt op dat het succes mede wordt bepaald door 
de enthousiaste, energieke projectgroep. Het is teamwork!  

 
Conclusie:  
De stuurgroep vraagt aandacht voor slagkracht (kwartiermaker 
schap) voor het op gang krijgen/ houden van de uitvoering en de 
organisatie eromheen. 

5.  Stand van zaken 
diverse projecten  

A. Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg 

Tijdens de laatste projectgroep vergadering zijn er per wegvak 
voorlopig definitieve keuzes gemaakt op het gebied van inrichting. 
Belangrijkste afwegingskaders zijn groen en verkeersveiligheid. 
Uitgangspunt voor het gehele traject is een fietspad van 3,5 meter 
breed. De projectgroep heeft alle zaken heel goed afgewogen.  
Bureau Juust maakt aan de hand van al deze keuzes een concept 
voorkeursvariant, die wordt voorgelegd aan de werkgroep.  
Bureau Juust maakt ook een voorstel voor het gewenste 
snelheidsregime in de bebouwde kom, 30 of 50 km/u.  
 
Na de werkgroep zal de projectgroep bijeen komen om de reactie 
van de werkgroep te bespreken en eventuele aanpassingen door te 
voeren.  
 
Hierna zal Bureau Juust gaan werken aan een uitgebreide 
rapportage (voorzien van toelichting vanaf de eerste analyse tot 
aan de laatste keuzes met belangenafweging). 
 
In januari 2023 zal de voorkeursvariant aan het college worden 
voorgelegd, en vervolgens aan de raad.  

B. Pilot mobiliteitshub 

De laatste concept uitvoeringstekeningen zijn ontvangen, deze 
worden volgende week met de aannemer besproken. De start 
uitvoering staat gepland vanaf de eerste week december 2022.  
 
Er is opdracht gegeven aan I&O Research voor de monitoring en 
evaluatie. Het plan van aanpak wordt 31 oktober 2022 in een 
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startoverleg, in aanwezigheid van de provincie, besproken. I&O 
Research zal uitgebreid onderzoek verrichten naar zowel reizigers, 
bewoners als bewoners ook zijnde reizigers en de toerist.  
Monitoren en evalueren is hiermee goed geborgd.  
 
Communicatie 
De komende maand zullen we ons richten op de specifieke vormen 
van deelmobiliteit.  
 
Verkeersbesluiten 
Deze liggen ter inzage. 
 
Subsidie 
De aanvragen worden vandaag ingediend.  
 
Informatieavond Schouwen-Duiveland op Weg 
Deze zal worden gehouden op 1 november a.s. Tijdens deze 
bijeenkomst zullen de verschillende vormen van deelvervoer 
worden besproken.  
 
Aanvullend vervoer 
Het aanvullende vervoer wordt gegarandeerd. De flextaxi kan, zoals 
nu ook al gebruikelijk is, telefonisch gereserveerd worden. Dat zal 
niet wijzigen.  
 
Vanaf start van de pilot zullen de deelfietsen beschikbaar komen 
aan de hub Kriekemeet. Hier zal een overdekte fietsenstalling voor 
gerealiseerd worden.  
 
De beschikbaarheid van de deelauto is nog niet geheel zeker.  
 
De locatie Westenschouwen tijdens de pilot is geen formele hub, 
maar een in-/uitstap locatie.  

C. Geluksmomenten en verfraaiing entrees 

Geluksmomenten 
De samenwerking met de scholen en de gepresenteerde ideeën 
door de kinderen waren een succes.  
In de ideeën is vooral een avontuurlijke speeltuin genoemd.  
 
Met de project/werkgroep is een locatiescan gemaakt. Hier zijn drie 
locaties uit voort gekomen, waar de gemeente binnenkort nader 
onderzoek naar uitvoert. We zoeken naar de meest geschikte 
locatie.    
 
Verfraaiing entrees (vier rotondes van Rijkswaterstaat) 
De leidraad is nog niet goedgekeurd door Rijkswaterstaat.  

D. Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 

De projectgroep heeft het advies van de werkgroep beantwoord.  
 
Het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan zijn naar de 
welstandscommissie gestuurd. Op 7 november a.s. presenteren we 
het stedenbouwkundigplan.  
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Hierna zullen beide documenten samengevoegd worden. Bureau 
B+B zal nog een laatste check uitvoeren op de inhoud van beide 
documenten.  
 
De project- en werkgroep zullen eind november nog één keer 
bijeenkomen. Er is veel draagvlak in beide groepen.   
In december worden het stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteitsplan ter inzage gelegd.  
 
Dhr. d’Haens van Bureau Juust zal vanaf heden aan de 
herinrichtingsplannen meewerken. In de ontwerpfase zal dhr. 
d’Haens als verkeerskundige aanschuiven.  
 
In januari 2023 zal de ontwerpfase van de Noordstraat en de Ring 
starten, in samenwerking met Bureau B+B. 
 
Mw. Bom informeert of de planning nog steeds haalbaar is.  
 
Dhr. De Winter legt uit dat in de eerste vier maanden van een jaar 
het ontwerp gemaakt worden (in de eerste twee maanden het 
voorlopig ontwerp en de twee maanden daarna het definitief 
ontwerp). In mei wordt het definitief ontwerp voorgelegd aan het 
college. Hierna start de aanbesteding, die begin juli wordt afgerond. 
De maanden daarna gebruikt de aannemer om een 
uitvoeringsontwerp te maken en de materialen te bestellen. Na de 
herfstvakantie (na het toeristenseizoen) start de uitvoering.  

E. Kop van Haamstede 

Op dit moment geen actualiteiten. 

F. Positionering 

Mw. Bom licht toe dat deze projectgroep min of meer is opgegaan 
in de projectgroep kunst, cultuur en erfgoed en projectgroep 
stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. Dhr. Van der Bogt 
zit in beide projectgroepen.  

G. Woningbouw 

Zeeuwland locaties 
De ruimtelijke onderbouwingen worden momenteel geschreven. De 
ruimtelijke onderbouwing voor de Irenestraat is al ontvangen en 
wordt intern beoordeeld. 
 
Voor alle drie de locaties geldt dat in de exploitatiefase dat de 
woningen die Zeeuwland heeft opgegeven om te verduurzamen, 
voldoende zijn om deze drie locaties te realiseren.  
Hierin is nog geen rekening gehouden met de bouwfase. Dhr. De 
Winter geeft aan dat de Raad van State komende week uitspraak 
doet over de bouwvrijstelling voor stikstof. De verwachting is dat de 
bouwvrijstelling vervalt en dat daarmee ook de stikstofdepositie in 
de bouwfase onderbouwd moet worden en op 0 moet uitkomen.  
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Bernhardstraat/Julianastraat 
Met Zeeuwland zal gesproken worden om of er nog meer woningen 
uit hun bestaande voorraad kunnen meenemen om te 
verduurzamen om zo ook de stikstof vrij te maken voor deze 
locatie.  
 
Het uitgangspuntendocument is verstrekt aan de projectgroep en 
zal op 3 november a.s. worden besproken.  
 
De selectieleidraad is door het college vastgesteld, deze tool kan 
worden ingezet. Wanneer er een oplossing is voor de 
stikstofproblematiek, kunnen we de selectie voor deze locatie begin 
2023 starten.  
 
Volgende week zal er ook overleg plaatsvinden met de 
naastgelegen perceeleigenaar, met betrekking tot de verkaveling 
van het perceel.  
 
Mw. Bom informeert naar de verkoop van de woningen uit de 
bestaande woningvoorraad van Zeeuwland. Is daar al meer over 
bekend? De intentie is om deze woningen in Burgh-Haamstede te 
houden.  
 
Dhr. De Winter zal dit navragen bij Dhr. Van den Berg.  
 
Bijkerk/koebel 
Dit jaar zal de intentieovereenkomst gesloten worden.  

H. Torenweg 

Nog in afwachting van de resultaten van het ecologisch onderzoek.  

I. Ontwikkelingen Noordstraat  

Plannen liggen ter inzage.  
Het vooroverleg met Hema is afgerond. De welstandscommissie 
heeft positief gereageerd. Hema kan de vergunning indienen.  

7. W.v.t.t.k. -  

8. Volgende 
vergadering 

De volgende stuurgroep vergadering is gepland op 25 november 
a.s. van 09.30 tot 11.00 uur, via Teams 

 

9. Sluiting Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


