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Informatieavond contour dorpsvisie Burgh-Haamstede

Beste inwoner, ondernemer,
De grote lijnen van de dorpsvisie met de concept-scenario’s voor de toekomst van Burgh-
Haamstede zijn klaar! Een uitdaging, omdat het een ontzettend uitgestrekt gebied is waar flinke 
uitdagingen liggen. Het heeft ons daarom flink wat tijd gekost. Maar het is gelukt om als 
dorpsraad, ondernemersvereniging en gemeente onder begeleiding van KuiperCompagnons tot 
mogelijke toekomstplannen te komen voor Burgh, Haamstede, Westenschouwen, Nieuw-
Haamstede, Burghsluis en de gebieden die deze kernen verbinden.

We willen u meenemen in de toekomstvisie en in de keuze voor de uitvoeringsprojecten (op korte 
termijn) en de kleinere plannen (quick wins), die we uiteraard op basis van uw ideeën en 
suggesties ontwikkelden.
U bent daarom van harte welkom op de informatieavonden.

Eenheid in verscheidenheid
Burgh-Haamstede moet de klassieke badplaats, die het vroeger was, weer worden. Deze kwaliteit 
moeten we weer terug gaan zien in de buitenruimte en de gevels. Het gaat daarbij om 
authenticiteit en kwaliteit in plaats van kwantiteit. Daarmee maken we Burgh-Haamstede klaar 
voor haar eigenzinnige toekomst. In de dorpen kiezen we voor verschillende kwaliteiten en 
accenten op het gebied van ontmoeten en verblijven. Juist door deze verscheidenheid in de kernen 
zorgen we voor eenheid. 
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De zomer is begonnen! Tijd om inwoners, ondernemers en betrokkenen van diverse organisaties op 
de hoogte te stellen over allerlei ontwikkelingen rond de Dorpsvisie Burgh-Haamstede. 
We zitten niet stil. Samen met de dorpsraad, ondernemersvereniging en individuele inwoners, 
ondernemers en organisaties brengen we de projecten samen steeds een stapje verder. Soms is het 
zichtbaar waar we mee aan de slag zijn en kunnen we snel concrete acties uitvoeren. Maar er zijn 
ook projecten die een lange adem vergen. Dat is niet erg, want zo komen we tot een beter resultaat. 
We stellen vast dat er veel energie is in het dorp om projecten op te pakken en uit te werken. Dat 
willen we vasthouden. Samen gaan we Burgh-Haamstede, ‘de verscholen parel in het landschap’, 
beter zichtbaar maken.

Er zijn op dit moment veel projecten in ontwikkeling. Met deze nieuwsbrief kunnen we niet volledig 
zijn, maar we willen u zoveel mogelijk laten weten waarmee we aan de slag zijn. Voor meer 
informatie en recente nieuwsberichten verwijzen wij naar de website van de dorpsvisie. 
De gemeentelijk projectleiding zal de website in de loop van augustus 2022 een update geven, 
zodat de site weer helemaal actueel is.

Stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteitsplan
Er is hard gewerkt om in de 1e helft van 2022 het 
beeldkwaliteitsplan voor de dorpsas, die loopt van de 
stoplichten van Haamstede tot de Rotonde bij 
Westenschouwen, af te ronden. Dat is gelukt. Het 
beeldkwaliteitsplan is een document waarin de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit van de bebouwing en 
de buitenruimte beschreven staat. Als bewoners of 
ondernemers in de toekomst bouwplannen hebben 
of iets in de openbare ruimte willen plaatsen, dan 

toetsen we aan de randvoorwaarden in dit 
document.

Het stedenbouwkundig plan vormt het basisplan 
voor de diverse deelprojecten en ruimtelijke 
programma’s binnen het projectgebied. Ook hier 
zullen we speci�ek inzoomen op de dorpsas en 
directe omgeving.

Wij verwachten het concept stedenbouwkundig plan en 
het beeldkwaliteitsplan in het 4e kwartaal van 2022 gereed 
te hebben en voor een ieder ter inzage te leggen, zodat 

het mogelijk is om op- en aanmerkingen te maken, 
voordat de gemeenteraad de documenten begin 2023 
vaststelt.

Pilot vernieuwing openbaar vervoer
De Provincie Zeeland ontwikkelt een nieuw 
mobiliteitssysteem. Het nieuwe systeem zet in op minder 
haltes, snellere buslijnen en goed voor- en natransport van 
en naar centrale haltes. De gemeente Schouwen-
Duiveland denkt hier graag in mee. Het plan uit de 
dorpsvisie om de dorpsas in Burgh-Haamstede naar een 
kwalitatief hoogwaardig verblijfsgebied (auto te gast) om 
te vormen, is de aanleiding met elkaar na te denken over 
het toekomstig openbaar vervoer in het dorp voor 
inwoners en bezoekers. De samenwerkende partijen en 
diverse betrokken bewoners denken dat de sleutel tot 
succes ligt in het creëren van een centrale plek in het dorp 
waar verschillende vormen van mobiliteit bij elkaar komen. 
Dit noemen we een mobiliteitshub. 

We hopen deze zogenoemde mobiliteitshub volgend jaar 
te testen. Dit onder voorwaarde dat de provincie Zeeland 
en Connexxion dan ook gereed zijn om uitvoering aan 
deze pilot te geven. Uitgangspunt is in ieder geval dat het 
serviceniveau van het openbaar vervoer hetzelfde blijft, 
zodat iedereen gemakkelijk van deur tot deur kan reizen. 
De vorm verandert wel. Deze eerste versie van de 
mobiliteitshub in Burgh-Haamstede is een basisversie, 
zonder al teveel voorzieningen. De hub wordt aangelegd 
aan de Kriekemeet. 

De Connexxion bus stopt op deze locatie. Vanaf dat punt 
kunnen reizigers met hun eigen vervoersmiddel de kern in 
reizen. Van groot belang is dat we de komende periode 

werken aan gepast voor- en natransport voor mensen, die 
daar behoefte aan hebben, aangezien (vrijwel) alle andere 
haltes in het dorp tijdens de pilot niet worden aangedaan 
door Connexxion. 

Tijdens de pilot, die 9 maanden duurt, halen de partijen 

ook ervaringen van reizigers op over de locatie en de 
vervoersvormen die aangeboden worden. Zodat deze 
ervaringen aan het einde van de periode benut kunnen 
voor een advies over de geschikte de�nitieve locatie(s) voor 
een hub en alles wat daarbij aan voorzieningen 
noodzakelijk is. 

Verbetering 
verkeersveiligheid 
Kloosterweg
Begin 2022 zijn de project- en werkgroep aan de slag gegaan met het 
uitwerken van een ontwerp voor aanpassing van de Kloosterweg, We 
willen graag de verkeersveiligheid verbeteren. Er moet meer ruimte 
komen voor �etsers en wandelaars en de snelheid op de rijbaan moet 
omlaag (bijvoorbeeld door aanpassing van kruisingen). Bovendien willen 
we zoveel mogelijk groen behouden of op een andere wijze 
terugbrengen in de route, die loopt van de stoplichten tot aan het 
Fletcher Duinhotel.

Op het moment dat deze nieuwsbrief verschijnt, werken we aan een 
‘voorkeursvariant’. Het is de bedoeling dit najaar een ontwerp met 
kostenraming voor te leggen aan het college van burgemeester en 
wethouders. Na vaststelling van deze voorkeursvariant gaan de project- 
en werkgroep het ontwerp ver�jnen en worden er nadere onderzoeken 
uitgezet. De start van de uitvoering is gepland na het zomerseizoen 
2024.

Kijk voor de meest actuele 
informatie over nieuwe en actuele 

projecten op 
www.dorpsvisieburghhaamstede.nl.

Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan dorpsas
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Kunst en cultuur
De projectgroep Kunst en Cultuur staat onder 
onafhankelijk voorzitterschap van Marco van Vulpen, 
een ervaren man op dit gebied en van oorsprong 
afkomstig van Schouwen-Duiveland. 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. 

Onlangs heeft deze actieve projectgroep een ‘foto’ 
van de bestaande situatie opgeleverd. Het is een 
document dat een representatief beeld geeft van wat 
Burgh-Haamstede op dit moment te bieden heeft op 

het gebied van kunst, cultuur en erfgoed en de wijze 
waarop dit georganiseerd is. Een goed uitgangspunt 
om op voort te borduren. 

Op 6 juli 2022 is er met diverse personen uit de kunst- 
en cultuursector een miniconferentie georganiseerd. 
Samen zijn de kansen die er liggen om het culturele 
leven en (de beleving van) kunst, cultuur en/of 
erfgoed te verkennen. Ook is er gesproken over de 
stappen die gezet moeten worden om tot concrete 
resultaten te komen. De uitkomsten volgen in de loop 
van de zomer. In het najaar wordt er nogmaals een 
conferentie georganiseerd.

Kop van Haamstede
De ontwikkeling van de Kop van Haamstede moet een 
bijdrage leveren aan het realiseren van een kwalitatief 
hoogwaardige dorpsas, waar voetgangers en �etsers de 
hoofdgebruikers zijn en de auto te gast is. We onderzoeken 
momenteel de verplaatsing van Market Plaza vanuit Burgh 
naar Haamstede. In alle gevallen zal de inpassing van een 
nieuwe publiekstrekker zorgvuldig moeten plaatsvinden. 
De verplaatsing kan bijdragen aan het verminderen van 
verkeer op de dorpsas.

In de eerste maanden van 2022 heeft er een intensief 
participatieproces plaatsgevonden met de bewoners en 
betrokkenen uit de directe omgeving van de Kop van 
Haamstede. Zij werden uitgenodigd om mee te denken 
over de voorkeursvariant voor de verplaatsing van Market 
Plaza. De aanwezigen waren geen voorstander van de 
verplaatsing van de supermarkt. De gemeenteraad heeft in 
april 2022 kennis genomen van de resultaten van het 
participatieproces en de aangeboden handtekeningen/
enquête tegen verplaatsing van Market Plaza naar de 
Kriekemeet. De raad zag geen aanleiding om de kaders 
voor ontwikkeling van deze omgeving aan te passen. 

Het initiatief om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het 
ontwikkelen van een nieuwe Market Plaza ligt nu dus bij de 
initiatiefnemer. Wij hopen eind 2022 het dorp te kunnen 
informeren over de stand van zaken.

Positionering van Park Burgh-Haamstede
De projectgroep ‘positionering’ heeft gewerkt aan een 
streefbeeld voor de gewenste ruimtelijke kwaliteit van 
Burgh-Haamstede. Ze hebben naar Burgh-Haamstede 
gekeken in relatie tot haar omgeving: de omliggende 
(nationale) landschappen, natuurgebieden en 
bezienswaardigheden. Dat heeft ook een werktitel 
opgeleverd, namelijk ‘Park Burgh-Haamstede’. Samen zijn 
de verschillende dorpen en landschappen te zien als een 
landschapspark met bijzondere kwaliteiten waarin je 
heerlijk kunt wonen, leven en ontspannen. Burgh-
Haamstede onderschrijft hiermee haar eigen identiteit, het 
eigen DNA. Ze kan zich hiermee onderscheiden van andere 
dorpen. Bovendien zorgen we zodat de bestaande 
kwaliteiten behouden blijven en verbeterd kunnen worden.

Het streven is om het (landschaps)park Burgh-Haamstede 
ook veel meer naar 
buiten toe uit te 
dragen. De 
komende maanden 
worden 
vervolgstappen 
gezet in dat proces.

Woningbouw
Momenteel zijn in Burgh-Haamstede vijf concrete 
woningbouwprojecten in voorbereiding, waarvan drie in 
samenwerking tussen gemeente en Zeeuwland. Over de 
locaties en aantallen woningen van Zeeuwland hopen we  
deze zomer meer informatie te geven. Het gaat over ruim 
20 nieuwe sociale huurwoningen, waarbij Zeeuwland 
tevens de verplichting heeft om evenveel woningen voor 
starters in de verkoop te doen. Ze hopen we starters op de 
koopmarkt in Burgh-Haamstede ook een kans te geven 
voor de aankoop van een betaalbare woning. We willen 
medio 2023 starten met de bouw van de nieuwe 
woningen.

Verder werkt de gemeente aan een prijsvraag voor de 

ontwikkeling van woningen op de hoek Bernhardstraat/
Julianastraat. We willen aannemers/ontwikkelaars uitdagen 
om op deze locatie minimaal 6 en maximaal 10 woningen 
te laten ontwikkelen in het segment goedkope en middel 
dure koop. Naast de prijsklasse van de woning ligt er voor 
de gemeente ook een uitdaging op het gebied van 
stikstof.

Tot slot zijn we in overleg met de directeur van 
Bouwbedrijf Bouwkerk over de verplaatsing van zijn 
bouwbedrijf naar de rand van de Roterij, zodat aan de 
Zandstraat (in combinatie met de locatie van de Koebel) 
woningen kunnen worden gebouwd. Wij verwachten na 
de zomer meer informatie te kunnen verstrekken.

Herinrichting deel Torenweg
Evides en Stedin willen onder de Torenweg, over een 
lengte van circa anderhalve kilometer, de water- en 
elektrakabel vervangen. De nieuwe kabels en leidingen 
komen onder de huidige rijbaan te liggen. Stukjes groen 
worden gerooid om de oude asbest cement waterleiding 
te verwijderen. Deze noodzakelijke werkzaamheden 
bieden onze gemeente de mogelijkheid om de inrichting 
van dit deel van de Torenweg aan te passen volgens de 
richtlijnen die horen bij een 30 kilometerzone. 

Wij zijn met Bureau Juust en de Belangenvereniging 
Nieuw-Haamstede aan de slag gegaan met diverse 

inrichtingsvarianten. Bij het ontwerpen hebben we 
rekening gehouden met aspecten als groen, geluid, natuur 
en verkeer. Daaruit is een voorkeursvariant voortgekomen. 
Dit hebben wij gepresenteerd op 19 juli 2022 aan de 
omwonenden van het plangebied.

Als de uitkomsten van het natuuronderzoek 
mogelijkheden biedt om snel aan de slag te gaan, dan 
starten wij (Evides, Stedin en gemeente) in november 2022 
met de werkzaamheden. Wij hopen deze in het voorjaar 
2023 af te ronden.

Fietsenstalling 
Westenschouwen

De �etsenstalling op de hoek Westenschouwenseweg/
Lageweg is bijna klaar. De gemeente Schouwen-
Duiveland en ondernemers in de omgeving zijn tevreden 
met het voorlopige eindbeeld. De gemeente en de 
aannemer moeten nog een aantal puntjes op de ’i’ 
zetten. Er worden nog 2 laadpalen voor elektrische �etsen 
aangelegd. In het najaar, als het plantseizoen weer is 
begonnen, wordt er nog groen aangebracht in en 
rondom de �etsenstalling, waaronder 8 fruitbomen. 

Geluksmomenten en verfraaiing 
entrees
De oorspronkelijke gedachte van de 
‘geluksmomenten’ is het realiseren van een project 
‘voor en door’ jongeren. In samenspraak met de 
project- en werkgroep is besloten dat we ons op de 
basisschooljeugd gaan richten. De leerlingen van de 
Kirreweie en Onder de Wieken gaan per groep een 
idee uitwerken over wat ze missen in het dagelijks 
leven in Burgh-Haamstede. De enige voorwaarden 
die we stellen, zijn dat het idee in de openbare ruimte 
gemaakt kan worden, dat het veilig is en dat het jaren 
mee moet gaan. De scholen moeten de plannen 
uiterlijk in september indienen. Een jury met onder 
meer betrokken inwoners uit Burgh-Haamstede 
beoordeelt deze plannen begin oktober. Daarna 
kijken we of, waar en wanneer we het idee kunnen 
realiseren. 

Verfraaiing van de entrees betekent in de praktijk 
verfraaien van de rotondes, die rond de kern zijn 
aangelegd. We hebben voor nu besloten mooie 
beplanting aan te brengen. De beplanting moet 

klimaat adaptief, streekeigen en 
onderhoudsvriendelijk zijn, én de rotondes jaarrond 
een fraai beeld geven. Verder moet de beplanting 
voldoen aan de randvoorwaarden die Rijkswaterstaat 
stelt aan de inrichting van rotondes. In de toekomst 
kan er misschien nog een kunstwerk of een ander 
object aan een of meer rotondes toegevoegd 
worden. 

Het idee is lokale hoveniers uit Burgh-Haamstede te 
vragen om een voorstel te doen, waaruit de beste 
inschrijving zal worden gekozen. De realisatie vindt 
hopelijk eind 2022 plaats.

Gat van de 
Noordstraat

In juni 2022 heeft de gemeenteraad voor het ‘Gat van de 
Noordstraat’ een de�nitieve verklaring van geen 
bedenkingen afgegeven. Dat betekent dat de ruimtelijke 
procedure afgerond kan worden en na publicatie (3e 
kwartaal 2022) van het besluit de beroepstermijn start. Als 
er geen beroep wordt ingesteld bij de Raad van State, dan 
start Bouwbedrijf Boogert vermoedelijk begin 2023 met de 
bouw van de hotelappartementen.

Voet- en �etspad A. v.d. Weijdeweg/
Moolweg
In februari 2022 hebben we het aangepaste voet- en �etspad aan de A. v.d. Weijdeweg/Moolweg in gebruik genomen. 
De Raad van State besloot eind 2021 om de verleende natuurvergunning voor de werkzaamheden in stand te laten.

Tot slot
Wij wensen alle inwoners en ondernemers van Burgh-
Haamstede een �jne zomervakantie en/of een succesvol 
zomerseizoen toe. Wij proberen u eind dit jaar door 
middel van een volgende nieuwsbrief op de hoogte te 
stellen van alle ontwikkelingen in het 2e deel van 2022.
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