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1. Opdrachtomschrijving en doelstelling 
 

Om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van Burgh-Haamstede is in 2020 een 

Dorpsvisie opgesteld. Kunst, cultuur & erfgoed is daarin als één van de leidende thema’s 

benoemd. De ambitie is om dit thema van een langjarige, structurele aanpak te voorzien 

om het culturele leven en (de beleving van) het erfgoed in Burg-Haamstede op een 

hoger plan te krijgen.  

 

Inmiddels is een aantal project-/werkgroepen aan de slag om uitvoering te geven aan de 

Dorpsvisie. Ook voor het thema Kunst, cultuur & erfgoed is een projectgroep gevormd. 

De opdracht voor deze projectgroep is om meer afstemming en samenwerking te zoeken 

tussen verschillende initiatieven, personen en organisaties die actief (willen) zijn op het 

gebied van kunst, cultuur en erfgoed in Burgh-Haamstede, met als doel het geheel meer 

te laten zijn dan de som der delen.  

 

In dit plan van aanpak geven we als projectgroep aan hoe we uitvoering denken te geven 

aan deze opdracht. Daarbij maken we een onderscheid in een planontwikkelingsfase en 

een uitvoeringsfase. In de planontwikkelingsfase willen we in dialoog met stakeholders 

en personen en organisaties op het gebied van kunst, cultuur & erfgoed komen tot een 

meerjarig programmaplan. In de uitvoeringsfase wordt uitvoering gegeven aan het 

programmaplan. Dit plan van aanpak heeft betrekking op de planontwikkelingsfase. 

2. Relaties met andere opgaven van de Dorpsvisie 
 

De Dorpsvisie Burgh-Haamstede bestaat uit verschillende opgaven. Voor het ontwikkelen 

van het thema Kunst, Cultuur & Erfgoed is het van belang samenhang en verbinding te 

zoeken met de volgende opgaven: 

• Beeldkwaliteitsplan en stedenbouwkundig plan. Met deze plannen worden de 

inrichting en de beeldkwaliteit van de 5 centra (Burgh, Burghsluis, Haamstede, 

Nieuw-Haamstede en Westenschouwen) en de verbindende dorpsas nader 

bepaald.  

• Positionering Burgh-Haamstede. Binnen deze opgave wordt gewerkt aan helder 

profiel, waarin de kern - het DNA – van Burgh-Haamstede treffend wordt gevat. 

Dit profiel kan vervolgens worden ingezet voor de positionering van Burgh-

Haamstede in publiciteit en marketing, maar moet ook zichtbaar en voelbaar 

worden in de respectievelijke opgaven, waaronder het thema Kunst, Cultuur & 

Erfgoed.   

• Herontwikkeling Noordstraat 34-36. Voor deze herontwikkelingslocatie wordt 

naast de hoofdfunctie horeca ook gedacht aan een programmatisch invulling met 

kunst- en cultuuruitingen.  

• Geluksmomenten en Verfraaiing entrees. Met het project Geluksmomenten 

worden jongeren tot 12 jaar uitgedaagd om met projectvoorstellen te komen die 

zij zelf graag willen uitvoeren. Voor de uitvoering kan een financiële bijdrage en 

ondersteuning worden geboden door de gemeente. Voor het project Verfraaiing 

entrees is het idee om (in samenwerking met Rijkswaterstaat en Provincie 

Zeeland) rotondes rondom Burgh-Haamstede te verfraaien, mogelijk met kunst,  

al dan niet na het uitschrijven van een prijsvraag.  



3. Stappenplan en planning 
 

Voor de planontwikkelingsfase trekken we maximaal een jaar uit. We starten de 

planontwikkeling in mei 2022; uiterlijk mei 2023 willen we het meerjarig Programmaplan 

Kunst, Cultuur & Erfgoed Burgh-Haamstede in uitvoering kunnen brengen.  

 

In de planontwikkelingsfase willen we de volgende stappen zetten: 

• Mei 2022. Inventarisatie: 

o Welke personen en organisaties actief zijn op het gebied van kunst, cultuur 

en erfgoed in Burgh-Haamstede en directe omgeving? 

o Wat is het bestaande aanbod? 

o Vastleggen in een document ‘Foto’ huidige situatie. 

• Juni 2022. Analyse: 

o Welke kansen liggen er op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed in 

Burgh-Haamstede; 

o Wat gaat goed/minder goed? 

o Welke relaties zien we met de andere opgaven van de Dorpsvisie? 

o Inzichten delen in een mini-conferentie met sleutelpersonen/-organisaties 

en betrokken inwoners. 

o Uitkomsten vastleggen in een document SWOT/kansenkaart. 

• Juli – september 2022. Visieontwikkeling: 

o Opstellen van een visie waarin op inhoud het gewenste culturele profiel 

(kunst, cultuur en erfgoed) voor Burgh-Haamstede wordt geschetst, de 

relaties met de andere opgaven van de Dorpsvisie worden benoemd en 

waarin een voorstel wordt gedaan voor een duurzame aanpak / 

organisatievorm om het gewenste profiel gerealiseerd te krijgen. 

o Te bespreken in een 2e mini-conferentie (sleutelpersonen/-organisaties en 

betrokken inwoners). In deze mini-conferentie organiseren we ook een 

brainstorm van mogelijke projecten 2023-2025. 

o Visie vast te leggen in een Visiedocument. 

• September-december 2022. Programmaplan. 

o Opstellen van een Programmaplan 2023-2025, uitgewerkt in concrete 

projecten voor het eerste jaar (2023), voorzien van een 

organisatievoorstel en een begroting op hoofdlijnen inclusief 

dekkingsvoorstel. 

o Programmaplan te bespreken in een 3e mini-conferentie (sleutelpersonen/ 

-organisaties en betrokken inwoners). 

o Vaststellen Programmaplan Kunst, Cultuur & Erfgoed 2023-2025 in 

de Stuurgroep Dorpsvisie en presentatie aan de Dorpsraad + 

sleutelpersonen/-organisaties en betrokken inwoners. 

• Januari-april 2023. Voorbereiden uitvoeringsfase. 

o Opstarten uitvoeringsorganisatie. 

o Fondswerving eerste projecten. 

o Mei: start/uitvoering eerste project(en).    

 

Alle stappen en de uitkomsten daarvan communiceren we open en transparant op de 

website van de Dorpsvisie.  

 



4. Projectorganisatie 
 

Samenstelling projectgroep Kunst, Cultuur & Erfgoed: 

• Marco van Vulpen (voorzitter) 

• Blanche Beijersbergen van Henegouwen 

• Olivier van der Bogt 

• Lia Kooiman 

• Roger Meij 

• Maarten Van Strien 

• Henk van der Veer  

• Pam Verbeek 

• Sylvia Zenden (projectsecretariaat) 

 

De voorzitter van de projectgroep zorgt voor periodieke terugkoppeling en afstemming 

met de belangrijkste stakeholders en met de gemeentelijke projectmanagers van de 

Dorpsvisie Burgh-Haamstede. 

 

Belangrijkste stakeholders (en hun rollen): 

• Gemeente: faciliteren; 

• Organisaties en personen o.h.g.v  kunst, cultuur & erfgoed: participeren; 

• Dorpsraad: informeren; 

• Ondernemersvereniging: informeren. 

 

Gemeentelijk projectmanagers Dorpsvisie: 

• Ricardo de Winter 

• Harm Post 

 

 


