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Datum : 13 juli 2022 

Tijd : 09:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Harm Post 
Ricardo de Winter 
 
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 :  

   

      

 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening / 
Mededelingen  

Olivier van der Bogt heet alle aanwezigen van harte welkom en 
opent de vergadering.  
 
Dennis Aerts heeft zich afgemeld als deelnemer van de 
projectgroep positionering.  
 
Olivier licht toe dat de presentatie die tot nu toe is gebruikt, gezien 
moet worden als visievorming/visie van positionering. Onder punt 6 
gaan we spreken over de strategie, aan de hand van een plan van 
Blanche.   

 

2.  Vaststellen agenda 
 

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

 

3.  Vaststellen verslag 
vorige vergadering 
d.d. 24 juni 2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag. Het verslag van 24 juni 2022 is definitief vastgesteld. 

 

4. Stand van zaken 
projectgroepen  

a. Kunst & Cultuur & Erfgoed(mini-conferentie) 
 

Vanuit de projectgroep kunst, cultuur en erfgoed is een longlist 
opgesteld van betrokkenen uit het dorp, die te maken hebben met 
kunst, cultuur en/of erfgoed. Zij zijn uitgenodigd voor de eerste mini-
conferentie, die is gehouden op 6 juli 2022.   
Tijdens deze conferentie heeft Olivier een korte presentatie 
gehouden over ‘Landschapspark Burgh-Haamstede’, met daarin de 
kansen voor kunst, cultuur en erfgoed.  
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Blanche heeft de inleiding verzorgd, aan de hand van drie vragen:  
- Wat ontbreekt er in Burgh-Haamstede aan kunst, cultuur, 

erfgoed? 
- Wat wil je loslaten/afscheid van nemen? 
- Wat wil je behouden? 

 
Met deze vragen is de groep opgesplitst in vier groepen en heeft 
men hierover gediscussieerd en input geleverd.  
Deze input zal de projectgroep verwerken tot een SWOT-analyse, 
welke dient als input voor de volgende mini-conferentie en voor 
vervolgstappen en acties. De volgende conferentie wordt in het 
najaar gepland.  
 
Het was een goede bijeenkomst, met een betrokken groep. Input 
geeft over het algemeen weer dat er veel waarde is voor oude 
verhalen, om deze meer zichtbaar maken en bestaande zaken te 
versterken. Een goede balans tussen het toerisme en de inwoners 
is ook een veel gehoord punt.  
Ook klimaatverandering is als belangrijk punt ingebracht. Hierin 
liggen kansen voor het landschapspark. Dit biedt kansen voor 
kleinere ketens, footprint, lokale producten et cetera. Het gaat om 
de bewustwording!  
 
Ron geeft aan benieuwd te zijn naar hoe de kunstenaars in het dorp 
zich willen profileren. In positionering willen wij kunst en cultuur 
naar voren laten komen. Welke bijdrage kunnen zij hieraan 
leveren?  
 
Olivier merkt op dat dat bijvoorbeeld al vanuit de Bewaerschole 
wordt gedaan. Zij hebben kunstprojecten, waarbij zij lokale, maar 
ook nationale en internationale kunstenaars uitnodigen voor 
langjarige projecten. Zij hebben nu een project dat zich richt op de 
openbare ruimte. Zij vertegenwoordigen hierdoor een grote groep 
van de lokale kunstenaars.  
 

b. Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan 
  
In de laatste projectgroep vergadering is vooral input verzameld 
voor het inrichtingsplan van de dorpsas. Bureau B+B verwerkt alle 
input tot een eerste aanzet van het stedenbouwkundig plan.  
 
De groene lommerrijke, herkenbare as in landschapspark Burgh-
Haamstede wordt vormgegeven.  
 
Olivier geeft aan de tekst in het eerste deel van het concept 
beeldkwaliteitsplan binnenkort nogmaals goed door te nemen met 
Gert-Jan Wisse van Bureau B+B.   

 
c. Geluksmomenten en verfraaiing entrees 

 
Geluksmomenten  
Er zijn met de scholen afspraken gemaakt voor het verzamelen en 
uitwerken van de ideeën. Vanaf 21 september 2022 zullen de 
scholen gezamenlijk in groepen (bijvoorbeeld groep 3 van beide 
scholen, groep 4 van beide scholen, enz.) gaan werken aan de 
ideeën. Op deze manier wint er een groep en niet een school.  
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Op 6 oktober a.s. zullen de ideeën beoordeeld worden door een 
jury en wordt dus de winnende groep bekend gemaakt.  
De gemeente zal het winnende idee toetsen op haalbaarheid en 
bekijken wat voor de uitvoering nodig is. Vooruitlopend daarop 
wordt nog nagedacht over mogelijke locaties. 
 
Verfraaiing entrees 
Harm zal, in samenwerking met Cockie de Wilde, een leidraad 
schrijven voor de aannemers/hoveniers, om richting te geven aan 
de opgave waarvoor de aannemers/hoveniers ideeën kunnen 
ontwikkelen.  
 
De verwachting is eind augustus de uitvraag naar de 
aannemers/hoveniers te kunnen versturen, zodat eind van dit jaar 
de beplanting (in het plantseizoen) gerealiseerd kan worden.   
 
Er is met Rijkswaterstaat gesproken over de inrichting van rotondes 
en het verzoek om te zijner tijd de concept inschrijvingsleidraad te 
beoordelen, als eigenaar en beheerder van de rotondes.  
Rijkswaterstaat heeft toegezegd de concept inschrijvingsleidraad te 
(laten) beoordelen. De formele uitgangspunten, waaraan een 
rotonde van Rijkswaterstaat moet voldoen, blijven van kracht.  

5. Stand van zaken 
BIZ  

Wim van Noort, de externe projectleider, schrijft het plan voor de 
BIZ, welke dit najaar gereed zal zijn. Het BIZ-plan wordt 
geschreven met als doel om de organisatiestructuur op te zetten.  
 
Afstemming met het BIZ-plan is in deze fase nog niet nodig.  
 
Ron geeft aan dat in kaart gebracht is hoeveel en welke bedrijven 
er mogelijk aan kunnen sluiten bij de BIZ. Er zijn inmiddels 128 
bedrijven die mogelijk kunnen aansluiten bij de BIZ. Er wordt nog 
gekeken naar het aansluiten van een aantal campings op vrijwillige 
basis. Er zijn drie opties van lidmaatschappen.  
De concept verordening ligt klaar.  
Verder is er een vragenlijst klaar, waarmee de ambassadeurs 
straks op pad kunnen.  
De werkgroep is uitgebreid met John Bijl. Er wordt nog een 
campinghouder benaderd om aan te sluiten.  
Tot slot wordt een website opgemaakt.  
 
Afgesproken wordt dat BIZ een terugkerend agendapunt van deze 
projectgroep wordt.  

 

6. Van visie naar 
strategie (Blanche) 

De visie ligt er, maar wat betekent deze straks in de dorpsas. Wat 
beleef je dan, wat is er veranderd? Hoe gaan we dat bereiken?  
 
Blanche heeft hiervoor een werkdocument opgesteld, die alle 
projectgroep leden hebben ontvangen.  
 
Ron geeft aan zich 100% aan te sluiten bij het gestelde in dit 
werkdocument. En stelt voor om gezamenlijk, in een aparte sessie,  
een basis te maken.  
 
Olivier verwoordt dat er een aantal sessies door Blanche zijn 
voorgesteld. De uitkomsten worden aan de projectgroep 
teruggekoppeld, waarna er ook in dit kader een ‘mini-conferentie’ 
georganiseerd zal worden om de betrokkenheid te vergroten en de 
goede input op te halen.  
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Lisette geeft haar complimenten aan het werkdocument van 
Blanche. Zij merkt op dat de mensen die in alle project- en 
werkgroepen hebben gezeten, ook meegenomen moeten worden in 
dit traject.  
 
Harm geeft aan dat de uitvoering van de dorpsvisie al gestart is. De 
vraag is hoe het initiatief dat zich nu ontplooit en zich hiertoe 
verhoudt.   
We proberen concreet toe te werken naar de uitwerking van de 
dorpsvisie. Hoe gaan we voorkomen dat stappen terug doen.  
 
Blanche legt uit dat de kaders niet opnieuw bepaald gaan worden. 
Binnen die kaders kunnen we werken. In die sessies kun je juist 
dankzij bijvoorbeeld het stedenbouwkundig plan, een beeld 
schetsen.   
 
Olivier vult aan dat er drie doelen zijn. We gaan geen stappen terug 
zetten.  

- Beeldkwaliteit (groene, lommerrijke, herkenbare route) 
- Kwaliteitsverbetering / programmatische kwaliteitsslag 
- Marketing en branding 

 
Ricardo merkt op dat: 

1. We moeten zorgen dat we geen stappen terug doen.  
2. We moeten oppassen voor vertraging.  
3. We moeten oppassen met het verknopen van teveel 

initiatieven en projecten.  
 
Afgesproken wordt om de eerste sessie op korte termijn te plannen. 

7.  Aanpassingen 
visiedeel 
beeldkwaliteitsplan  

Zie onder agendapunt 2b.    

8. w.v.t.t.k. Ron informeert naar de informatiezuilen. Er zijn lokaal leuke 
initiatieven, maar die zijn slecht zichtbaar.  
 
Olivier legt uit dat dit een aandachtspunt is. Er is contact met 
SESD, maar er is nog geen duidelijkheid. 
 
Lisette geeft aan dat het goed is om hiervoor bijvoorbeeld een 
Facebook pagina aan te maken. En biedt aan om hieraan mee te 
werken.  

 

9. Datum volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is op 14 september 2022 
van 09.00 uur tot 10.00 uur via Teams. 
 
Agendapunten:  

- Stand van zaken BIZ 
- Stand van zaken informatiezuilen  

 

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

 


