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Datum : 9 november 2022 

Tijd : 09:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Harm Post 
 
Namens ondernemersvereniging: 
Olivier van der Bogt (voorzitter) 
 
Namens dorpsraad: 
Irene Leijnse 
 
Inwoners: 
Lisette Huisman-te Velde 
Blanche Meijer Beijersbergen van 
Henegouwen 
Ron van der Deijl 
 

Afwezig : Ricardo de Winter (gemeente Schouwen-
Duiveland) 

   

      

 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening / 
Mededelingen  

Olivier van der Bogt heet alle aanwezigen van harte welkom en opent 
de vergadering.  
 
Na een lang zomerreces is dit weer de eerste projectgroep 
vergadering. Ondertussen is er achter de schermen hard gewerkt. Een 
deel van de afgesproken stappen zijn nog niet gecontinueerd Een flink 
deel krijgt echter al vorm, ook op basis van positionering.   
 
Ricardo de Winter is met berichtgeving afgemeld voor deze 
vergadering. 

 

2.  Vaststellen 
agenda 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen of wijzigingen op de agenda. 
De agenda is hiermee vastgesteld.   

 

3.  Vaststellen 
verslag vorige 
vergadering d.d. 
13 juli 2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag. Het verslag van 13 juli 2022 is definitief vastgesteld. 

 

4. Stand van zaken 
projectgroepen  

a. Kunst & Cultuur & Erfgoed (2e miniconferentie) 
Tijdens de tweede miniconferentie is gesproken over het verkennen 
van het concept om langs een aantal assen (van boven naar 
beneden), kunst en erfgoed langs de dorpsas en in de sublieme 
landschappen te realiseren of te integreren. De voorzitter, Marco van 
Vulpen, zet grote stappen en heeft inmiddels verslag uitgebracht aan 
de stuurgroep.  
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Er is een conceptprogramma (t/m 2025) opgesteld aan de hand van 
een aantal sleutelprojecten, te weten:  
 

- Het cultureel laden van de dorpsas 
- Kunst en erfgoed als dragende elementen van de herinrichting 

van de dorpsas (verzoek is of kunstenaars en culturele 
instellingen actief worden betrokken bij de vertaling van het 
stedenbouwkundig plan naar een herinrichtingsplan. Met een 
mogelijke verscherping van de rol van kunst en cultuur in de 
stedenbouwkundige stukken). 

- Place making. Hoe laden we de dorpsas door éénmalige 
evenementen / optredens.  

- Ringwalburg beter ontsluiten voor het publiek (actievere rol als 
locatie).  

- Beter ontsluiten van het erfgoed in het buitengebied. 
- Opzetten van een promotie- / cultuur agenda (in 

samenwerking met de dorpsraad en ondernemersvereniging.  
- Toekomst van de projectgroep, in welke vorm gaat kunst en 

cultuur verder? Het voorstel is om dit onder te brengen als 
onderdeel van de dorpsraad.  

 
De derde miniconferentie wordt gehouden op 15 december a.s. Hier 
worden de plannen gepresenteerd.  
 
Harm geeft aan dat er vanuit de stuurgroep is aangegeven dat de 
uitvoering van het vervolgtraject ook goed moet worden geborgd. Een 
stabiele organisatiestructuur is gewenst om het programma te kunnen 
blijven dragen.  
 
Olivier vult nog aan dat er ook veel gesproken wordt over het gebied 
rondom de Ringwalburg en de Burghse Schoole. Een kwartiermaker 
zou dit in de uitvoering van de plannen mee kunnen nemen. 
  

b. Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 
Het eindconcept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan is 
vrijwel gereed. Op 21 november a.s. is er nog een afsluitende 
werkgroep.  
 
Na verwerking van eventuele wijzigingen / opmerkingen (als aan de 
orde) zal het totale concept stedenbouwkundig plan/beeldkwaliteitsplan 
worden ingediend bij het college en vervolgens ter inzage worden 
gelegd.  
 
Olivier informeert of de projectgroep positionering nog een 
mogelijkheid krijgt om mee te lezen in het laatste concept. Vanuit 
zowel deze projectgroep als vanuit de projectgroep stedenbouwkundig 
plan/ beeldkwaliteitsplan zijn er tekstuele opmerkingen/aanvullingen 
gemaakt.  Het is goed om deze te bekijken of deze afdoende zijn 
verwerkt.  
 
Harm geeft aan dat dat dan zo snel mogelijk moet. Afgesproken wordt 
dat het eindconcept stedenbouwkundigplan-/beeldkwaliteitsplan 
gedeeld wordt en wordt bezien of de invlechting met positionering op 
orde is.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Harm 
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c. Geluksmomenten en verfraaiing entrees 
 
Geluksmomenten  
De scholen hebben zich ingespannen om ideeën met de kinderen op 
te leveren. Er is een locatiestudie uitgevoerd. De potentiële locaties 
worden intern bij de gemeente beoordeeld.  
Marleen van Koppen maakt een ontwerpschets.  
Begin december volgt een terugkoppeling aan de scholen: ‘dit hebben 
wij ontworpen van hetgeen jullie aan ideeën hebben ingediend’. Daar 
kunnen de scholen/kinderen dan nog op reageren.  
De geplande uitvoering is begin 2023.  
 
Verfraaiing entrees 
De leidraad ligt ter goedkeuring bij Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat 
heeft een standaard beheer voor hun rotondes, zij willen hier goed 
naar kijken. Na akkoord, kan deze worden uitgezet bij de hoveniers 
van Burgh-Haamstede.   

5. Stand van zaken 
BIZ  

Ron geeft een toelichting op de stand van zaken.  
Er heeft een ondernemersvergadering plaatsgevonden, waar de 
wethouder een presentatie heeft gegeven over het nut en de noodzaak 
van een BIZ. Ook heeft een ondernemer uit Zierikzee een presentatie 
gehouden over hetgeen zij al hebben bereikt met hun BIZ.  
 
Tijdens deze vergadering is een eerste stemronde gehouden. 90% van 
de aanwezige ondernemers heeft direct gestemd.  
 
De ambassadeurs van de BIZ zijn langs de ondernemers (200) 
gegaan, voor een persoonlijke toelichting en het overhandigen van de 
stem-envelop. De enveloppen met stemmen zijn ook weer opgehaald.  
 
Er zijn 110 deelnemers nodig, om een rechtsgeldige stemming te laten 
plaatsvinden. De stand is nu 95 deelnemers.  
Vrijdag om 12.00 uur zullen in het gemeentehuis de brieven worden 
geopend en geteld. Er is 70% positieve stemmen nodig voor het 
opstarten van de BIZ.  

 

6. Visie  a. Afronding afstemming beeldkwaliteitsplan en 
stedenbouwkundig plan  

Zie onder punt 4b.  
 

b. Van OVBH naar BIZ  
Op 28 november a.s. is de jaarvergadering van de 
ondernemersvereniging gepland. Alle ondernemers (niet alleen leden) 
worden hiervoor uitgenodigd.  
Agendapunten zijn onder andere:  

- Gert-Jan Wisse (Bureau B+B) zal een presentatie geven over 
het stedenbouwkundig plan/beeldkwaliteitsplan.  

- BIZ 
- Terugkoppeling uit projectgroep positionering (hoe zien wij de 

toekomstige projecten).  
 

 

7.  Strategie  De visie is afgerond met de oplevering van het stedenbouwkundig 
plan/ beeldkwaliteitsplan. Hierin kunnen wij onze ideeën goed 
terugzien.  
 
Vervolg: hoe gaan we bewoners en ondernemers meenemen, binnen 
de profilering die wij hebben opgezet? 
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Eerder hebben we hierover gebrainstormd: hoe brengen we het gevoel 
van landschap en dorpsas bij elkaar?  
 

a. Opzet miniconferentie voedzaam landschap  
Er is goedkeuring van de OVBH om een conferentie/borrel in een 
grotere setting te faciliteren.  
 
Wanneer de BIZ er komt, kunnen we direct een aantal projecten 
neerleggen, maar ook als de BIZ er niet komt kunnen we laten zien dat 
wij gewoon doorgaan. Wij moeten de profilering / positionering 
vasthouden.  
 
Afgesproken wordt een longlist van namen op te stellen. Eenieder 
levert hier namen voor aan bij Olivier en Blanche.  
 
Mogelijke opzet van de conferentie(s):  

- Brainstormsessie (zoals bij kunst en cultuur) 
- Inspiratiesessie 

 
Blanche vult aan dat het niet zozeer om doelen gaan, maar meer om 
doelgroepen. Het doel moet zijn gezamenlijk brainstormen over hoe 
het eruit moet zien. Wat haar betreft is de vraagstelling die centraal 
zou kunnen liggen als volgt: welke plekken, specialiteiten, geuren, 
kleuren en beelden ontmoeten we in dit voedzame landschap en hoe 
laat zich dat vertalen en ervaren in duurzame, lommerrijke omgevingen 
waar de ontmoeting en de gastvrijheid centraal staan? 
 
De groep moet zo divers mogelijk, dus de ondernemer, iemand die hier 
niet voor is en iemand van buiten die al een duurzaam project heeft.  
 
De vorm hangt van van de grootte van de groep. Eventueel de groep 
splitsen, zoals bij kunst en cultuur.  
 
Irene informeert of er ook een rol voor de inwoners is.  
 
Blanche legt uit dat deze er zeker is. Uiteindelijk wordt de beleving 
gemaakt en gecreëerd door de bewoners.  
Idealiter heb je niet alleen diversiteit qua ‘waar kom je vandaan’, maar 
ook op de lijn van productie tot aan consumeren.  
 
Irene voegt toe dat vanuit de dorpsraad ook gekeken wordt naar hun 
speerpunten en hiervoor bijeenkomsten (januari/februari) zullen 
worden georganiseerd. Het is goed om actiever te worden met het 
uitnodigen van mensen om mee te praten.  
 
Olivier adviseert dat het thema natuur en landschappen hier een mooi 
thema voor zou zijn.  
 
Conclusie:  

- Alle projectgroep leden leveren namen aan voor de longlist  
- Alle projectgroep leden denken na over thema’s (aan de hand 

van de vraagstelling van Blanche) 
- Datum prikken > vroeg voorjaar 

 
b. Parkstoelen 

Met het oppakken van een inrichtingsplan, kan ook het parkstoelen 
project opgepakt worden. Dit kan een eerste sleutelproject zijn voor de 



Besprekingsverslag : Projectgroep positionering 

Datum : 9 november 2022 

 

5 / 5 

BIZ. De parkstoelen brengen samenhang in het gebied en bij 
ondernemers. 
 
Alle projectgroep leden zijn het hiermee eens.   
 

c. Marketing en branding (SESD / websites / zuilen) 
‘Op Schouwen-Duiveland’ is online. Dit is de hoofdsite van de 
eilandpromotie, de vervanging van VVV. Het moet een brede 
informatiesite over Schouwen-Duiveland worden, waar niet alleen de 
toerist terecht kan, maar ook bewoners, ondernemers, etc.  
 
SESD heeft inmiddels het beheer, inhoudelijk, van de informatiezuilen 
in de kernen overgenomen. Zij gaan daar een belangrijke rol in spelen.  
 
Wellicht dat zij ook de dorpswebsite gaan overnemen.  
Inhoudelijk is de website nog lang niet in lijn met hetgeen wij vanuit 
deze projectgroep en de ondernemersvereniging beogen.  
In samenwerking met de dorpsraad moet besproken worden hoe we dit 
kunnen oppakken.  
 
Lisette merkt op dat SESD nog niet goed zichtbaar / vindbaar is op de 
social mediakanalen.  

8. w.v.t.t.k. -  

9. Datum volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is op 30 november 2022 van 
08.30 uur via Teams. 
 
Agendapunten:  

- Stedenbouwkundig plan/beeldkwaliteitsplan 
- Opzet miniconferentie Voedzaam Landschap 

 

10. Sluiting Olivier van der Bogt dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


