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Datum : 20 juni 2022 

Tijd : 15.00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
René de Weijer (voorzitter) 
Ricardo de Winter 
Harm Post 
 
 
 

Afwezig : Marijke Lieman (Staatsbosbeheer) 
Maurits Schipper (Waterschap 
Scheldestromen) 
Harry Thijsse (Toegankelijk Schouwen-
Duiveland) 
Jaco Vleeshouwer (Schouwen-Duiveland 
Vitaal) 
Peter Arkenbout (Koninklijke Horeca 
Nederland, afd. Zeeland) 
Danny van Oeveren (Ondernemerskring 
Schouwen-Duiveland) 
Ted Sluijter (Natuurmonumenten) 
Bart Verhaeghe de Naeyer (Provincie 
Zeeland) 
Marieke Braber (Recron, afd. Schouwen-
Duiveland) 

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening / 
mededelingen 

Bij de vergadering zijn alleen de projectleiding en de 
projectondersteuning aanwezig. Alle leden hebben zich afgemeld. 
Alleen de agendapunten 2 en 3 worden kort doorgenomen.  

 

2.  Verslag vorige 
vergadering d.d.  
16 mei 2022  

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag. Het verslag van 16 mei 2022 is definitief vastgesteld. 
  

 
 

3.  Proces 
klankbordgroep 

De herziene rol van de klankbordgroep zal in het college worden 
vastgesteld in week 26.  
 
Na vaststelling door het college, zal de klankbordgroep na de 
zomervakantie weer bij elkaar komen. De vergaderfrequentie zal 
één maal per drie maanden zijn.  
De klankbordgroep wordt dan het platform, waarin betrokken 
organisaties hun input op de projecten op hoofdlijnen kunnen 
leveren.  
 
Per project zal bekeken worden wie vanuit de klankbordgroep kan 
aansluiten bij een projectgroep. Op deze manier kan ieder lid 
deelnemen aan een projectgroep met een onderwerp welke 
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aansluit op zijn/haar aandachtsgebied en zijn/haar deskundigheid 
en expertise inbrengen vanuit een professioneel oogpunt.  

5. Stand van zaken 
en meedenken 
overige projecten 

A. Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg  
B. Pilot Mobiliteitshub 
C. Stedenbouwkundigplan/beeldkwaliteitsplan 
D. Kop van Haamstede (Market Plaza) 
E. Kunst en Cultuur 
F. Woningbouw algemeen 
G. Gat van de Noordstraat 

 
De stand van zaken is niet besproken.  

 

6. Volgende 
vergadering 

De datum voor de volgende vergadering volgt zo spoedig mogelijk.    

 


