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Datum : 11 augustus 2022 

Tijd : 11:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Harm Post 
Ricardo de Winter 
 
Inwoners: 
Kevin Murphy 
 
Vertegenwoordiging vanuit de werkgroep:  
Cecile Hoffman 
Marinus van Dijke  
 

Afwezig : Margo Grevel (inwoner) 
Marleen van Koppen (gemeente Schouwen-
Duiveland) 
Irene Leijnse (dorpsraad) 
Bas van Damme (werkgroep) 

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie door: 

1.  Opening / 
mededelingen 

Ricardo de Winter heet alle aanwezigen van harte welkom en 
opent de vergadering.  
 
Cecile Hoffman, Marinus van Dijke en Bas van Damme zijn vanuit 
de werkgroep toegevoegd aan de projectgroep.  
Zij zullen vanuit de werkgroep de jurering van de ingediende 
plannen met betrekking tot de invulling van de rotondes en het 
geluksmoment (ideeën vanuit de basisscholen) op zich nemen, 
volgens de volgende verdeling:  
Geluksmomenten: Cecile Hoffman en Bas van Damme 
Rotondes: Bas van Damme en Mariunus van Dijke 

 

2.  Verslag vorige 
bijeenkomst d.d. 
12 juli 2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het 
concept verslag. Het verslag van 12 juli 2022 is definitief 
vastgesteld. 

 

3.  Voortgang en 
proces afspraken 
verfraaiing 
entrees   

Vanuit de werkgroep en projectgroep is een projectscope voor de 
verfraaiing van de rotondes naar voren gekomen. Deze is in 
eerste instantie beperkter dan vooraf bedacht, maar kan op een 
later moment nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld beeldende 
kunst, objecten of andere voorzieningen, maar allemaal binnen de 
randvoorwaarden van Rijkswaterstaat.  
Dit najaar zullen de rotondes worden ingepland, aan de hand van 
een inschrijvingsleidraad die door Harm en Ricardo is gemaakt. 
Met deze inschrijvingsleidraad zullen de vier hoveniers in Burgh-
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Haamstede worden benaderd met het verzoek een plan in te 
dienen.  
De concept leidraad zal nog worden beoordeeld (goedgekeurd) 
door de gemeentelijke inkoper en de contactpersoon van 
Rijkswaterstaat.  
Hierna mogen Marinus en Bas als juryleden de leidraad nog een 
keer beoordelen. Eventuele aanvullingen/wijzigingen zijn dan 
uiteraard ook mogelijk.  
 
De voltallige jury bestaat uit: Marinus, Bas, Harm, Cockie de 
Wilde en Tim Hoek (laatste twee vanuit gemeente). 
 
Cecile geeft aan dat er ook een nieuwe hovenier is. Wordt deze 
ook betrokken?  
Ricardo merkt op dat dit een opdracht betreft van € 40.000,--. Het 
indienen van een goed plan brengt voorbereidingskosten met zich 
mee. Bedrijven willen hierdoor een opdracht dan ook echt kunnen 
‘winnen’. Hier zijn vier partijen voor geselecteerd, dat is al één 
meer dan normaal gesproken wordt gehanteerd voor een 
dergelijke opdracht.  
Ander criterium in dit geval is dat de hoveniers ook echt in of in de 
directe omgeving van Burgh-Haamstede gevestigd moeten zijn.  

4.  Voortgang en 
proces afspraken 
geluksmomenten 

Mogelijke locaties voor het idee, die passen bij de meegegeven 
kaders, moeten nog nader bekeken worden. 
 
De ideeën, die per groep in de basisschoolleeftijd zullen worden 
ingediend, kunnen behoorlijk verschillend zijn. Aan alle 
projectgroep leden het verzoek na te denken over mogelijke 
locaties. Zijn er locaties voor een dergelijke voorziening? De 
locatie moet veilig zijn en op een acceptabele loop- / fietsafstand 
voor een aanzienlijk deel van de doelgroep.  
 
Kevin geeft aan dat de locaties van de nieuwbouwplannen voor 
woningen van Zeeuwland en gemeente natuurlijk al een aantal 
mogelijkheden wegstrepen.  
 
Ricardo beaamt dat woningbouw op de volgende locaties 
inderdaad voorrang krijgt: Irenestraat (achterkant van de 
Margrietstraat), Sluispad en Platboslaan.  
 
Afgesproken wordt dat Kevin een shortlist maakt van mogelijke 
locaties, die in de volgende vergadering worden besproken. Dit 
aan de hand van een luchtfoto. Aan alle projectleden het verzoek 
na te denken over mogelijke locaties en deze door te geven aan 
Kevin.  
 
Cecile merkt op dat er is aangegeven dat er tussen jurering en 
uitvoering van het plan niet teveel tijd mag zitten. Zij benadrukt 
dat een en ander wel zorgvuldig uitgewerkt moet worden, beter 
goed dan (te) snel.  
Ricardo legt uit dat op moment dat de plannen binnenkomen, de 
jury zal starten met het beoordelen. Harm en Ricardo zullen op de 
achtergrond alvast kijken naar de haalbaarheid / uitvoerbaarheid 
van het mogelijk winnende plan in relatie tot de beoogde 
locatie(s). 
We zullen er zorgvuldig mee omgaan, maar we moeten proberen 
de doorlooptijd beperkt te houden.  
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5. w.v.t.t.k.    -  

6. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 9 
september 2022 van 13.00 tot 13.30 uur, via Teams. 
 
Agendapunt: locaties bespreken voor het geluksmoment aan de 
hand van de shortlist. 

 

7. Sluiting Ricardo de Winter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering.  

 


