
Standaard projectfiche Burgh-Haamstede 
 
Naam project: Ontwikkeling Kunst en Cultuur  
 
Initiatiefnemer: Gemeente Schouwen-Duiveland 
 
Omschrijving en afbakening plan(gebied): De plangebied is hier niet fysiek te duiden. Het betreft een 
algemeen thema voor geheel Burgh-Haamstede.   
 
Probleemstelling: De kern van de opgave ligt vooral in het bundelen van de belangen en de energie van de 
verschillende, reeds bestaande organisaties en initiatieven tot een samenhangend en effectief geheel.  
 
In het amendement van 24 juni 2021 wordt specifiek aandacht besteed aan kunst en cultuur (punt c4):  
 
‘Kunst, cultuur en cultuurhistorisch erfgoed is één van de leidende thema’s voor Burgh-Haamstede en 
verdient een langjarige, structurele aanpak om dit thema succesvol uit te bouwen. Het thema kunst- en 
cultuur zal als apart project worden benaderd waarbij eventueel een derde, financieel ondersteund door de 
gemeente, gevraagd kan worden het voorzitterschap van de projectgroep voor zijn of haar rekening te 
nemen’  
 
Doelstelling: Het bevorderen van een structurele onderlinge samenwerking die leidt tot synergie tussen 
individuele kunstenaars, organisaties en hun initiatieven.  
 
Beoogd resultaat: Een onafhankelijk werkende kunst- en cultuurorganisatie die het thema kunst, cultuur en 
cultuurhistorie structureel vorm geeft. Het accent ligt primair op het verstevigen van de onderlinge 
samenwerking. Hiervoor is het opzetten van een nieuwe organisatievorm niet per definitie nodig, maar wel 
mogelijk. 
 
Planning: Het is de bedoeling dat het project in 2022 start, maar indien mogelijk worden er eind 2021 al 
wat inspanningen gedaan om de projectscope en planning verder uit te werken. 
 
Beschikbare budgetten:  
In beginsel wordt de urenbesteding, voor zover nodig, in 2021 opgevangen binnen de reguliere 
werkzaamheden van de gemeentelijke en externe projectmanager. Voor de periode 2022 tot en met 2025 
is een jaarlijks budget van € 10.000 voor de ondersteuning van de voorzitter geraamd. Indien de voortgang 
van het project hiertoe geen noodzaak meer geeft, dan wordt deze constructie afgebouwd en/of beëindigd. 
 
Voor eventuele projecten die voortvloeien uit dit project moet apart budget aangevraagd worden. 
 
Stakeholders en rolverdeling:  

- Gemeente: initiatiefnemer en vervolgens faciliterend 
- Diverse organisaties vanuit kunst en cultuur (mede-initiatiefnemer): participeren 
- Dorpsraad: informeren 
- Ondernemersvereniging: informeren 

 
Relatie met andere projecten  

- Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan: met deze plannen worden de inrichting en de 
beeldkwaliteit van de centra en dorpsas nader bepaald en de daarbij te bepalen uitgangspunten 
kunnen van directe invloed zijn op enkele uitvoeringsgerichte zaken die uiteindelijk uit het project 
Kunst en Cultuur moeten voortvloeien. 

- Positionering Burgh-Haamstede. Binnen dit project zal ook aandacht worden besteed aan het 
profiel van Burgh-Haamstede, waarin kunst, cultuur en cultuurhistorie een rol spelen.   

- Herontwikkeling Noordstraat 34-36: voor deze herontwikkelingslocatie wordt naast de hoofdfunctie 
horeca ook gedacht aan een (ondergeschikte) programmatisch invulling van kunst- en 
cultuuruitingen.   

- Geluksmomenten en verfraaiing entrees: We proberen een project ‘voor en door’ jongeren te laten 
voorbereiden en realiseren in het kader van geluksmomenten. Verder willen we zo mogelijk 
meerdere rotondes rondom Burgh-Haamstede verfraaien, al dan niet na het uitschrijven van een 
prijsvraag. Mogelijk dat hier een relatie gezocht kan worden met de ontwikkeling van kunst en 
cultuur. 

 


