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Datum : 19 oktober 2022 

Tijd : 08:30 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

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

Afwezig : Margo Grevel (inwoner) 
Bas van Damme (vertegenwoordiging 
werkgroep) 

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie door: 

1.  Opening  Ricardo de Winter heet alle aanwezigen van harte welkom en 
opent de vergadering.  

 

2.  Verslag vorige 
bijeenkomst d.d. 
30 september 
2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het 
concept verslag van de laatste bijeenkomst. Het verslag van 30 
september 2022 is definitief vastgesteld. 

 

3.  Mededelingen Kevin en Cecile geven beiden aan dat er signalen vanuit Burgh-
Haamstede komen dat bewoners en kinderen erg teleurgesteld 
zijn dat de pump track in Renesse gerealiseerd zal worden.  
Deze locatie is voor de jongere kinderen uit Burgh-Haamstede te 
ver en te onveilig.   

 

4.  Stand van zaken  Verfraaiing entrees (rotondes) 
Ondanks herhaaldelijk rappelleren is er nog steeds geen reactie 
vanuit Rijkswaterstaat ontvangen op de leidraad.  
Ricardo zal in week 43 wederom contact opnemen.  
 
Geluksmomenten  
a. Terugkoppeling jurering en winnende ideeën.  
Kevin koppelt terug dat de scholen hebben aangegeven het erg 
leuk gevonden te hebben om aan dit project mee te werken. Zij 
blijven graag betrokken bij het vervolg.  
 
Vanuit de kinderen is vooral de wens naar voren gekomen voor 
een avontuurlijke, uitdagende speeltuin. Een kabelbaan, 
boomhut, klimwand en water zijn veel genoemd.  

 
 
 
Ricardo 
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Goed voorbeeld hiervan is Speelhof Hoogerzael in Middelburg.  
Aandachtspunten:  

- Hetgeen er wordt gerealiseerd moet passen in het beheer 
en onderhoud van de gemeente.  

- Goed kijken naar de levensduur van de speeltoestellen. 
- Speeltoestellen moeten voldoen aan keurmerk(en).  

 
b. Lijst locaties 
Zie onder punt 5.  
 
c. Vervolgproces  
Kevin maakt de locatielijst compleet aan de hand van de input 
van deze vergadering.  
 
Ricardo zal de perceelnummers, oppervlakten en eigendommen 
toevoegen en daar waar nodig aangeven op hoofdlijnen waarom 
een locatie al dan niet geschikt is, met oog op ruimtelijke 
ontwikkelingen. 
 
In klein comité (Marleen, Ricardo, Harm, Kevin) zullen de 
potentiële locaties nader worden besproken.  
 
Daarna wordt een locatievoorstel opgesteld voor de projectgroep. 
Vooruitlopend op de projectgroep zullen de potentiële locaties 
intern al nader worden onderzocht op aspecten, zoals bodem, 
archeologie, natuur, uitgifte verhuur/pacht etc. 
 
Marleen maakt, nadat een locatie is gekozen, een opzet voor de 
inrichting, incl. kostenoverzicht (met boomhut, klimwand en 
kabelbaan als basisprogramma, en oog voor natuurlijke 
(speel)elementen). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kevin 
 
 
 
Ricardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marleen 
  

5.  Locatie 
geluksmoment 

Kevin heeft de lijst aan de hand van de input van de vorige 
vergadering en het document van Cecile aangevuld/aangepast. 
 
In Haamstede zijn vier openbare speeltuinen. De meest centraal 
gelegen speeltuin, is uiteraard het meest bezocht.  
 
Aandachtspunten voor een geschikte locatie: 

- Toezicht > hoe kunnen we op de locatie de sociale 
veiligheid het beste borgen.  

 
Potentiële A locaties: 
- Voormalige gemeentewerkplaats 
- Paardenweitjes langs N57 
- Weiland Leliëndaleweg  
- T’hoge in Burgh 
- Ruimte naast de huidige scholen 
- Vlasakker incl. bosjes > gaat om twee locaties. Noordelijk is 

een perceel grond welke wellicht beschikbaar is. Het zuidelijk 
deel, direct aan de Roterij, is voor verplaatsing bouwbedrijf 
Bijkerk bedoeld en valt daarmee af.  

 
Potentiële B locaties:  
- Weitjes op de hoek Zandweg/N57 met hoge bomen > 

uitzoeken of dit gemeentegrond is.  
- Weitje op de hoek van de Perenmeet > uitzoeken of dit 

gemeentegrond is.  
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- ’s-Gravenmeet > is ooit een speeltuin geweest, maar is 
verwijderd.  

- Het weitjesgebied achter de huidige schoolgebouwen over de 
sloot, aan de ‘Burghse’ kant, in het gebied tegen het terras en 
parkeerterreintje van de Pannenkoekenmolen (door gebruik 
te maken en het beter zichtbaar maken van het stromende 
watertje, de historische ‘Aemer’ waar Haamstede, Aemstie, 
naar vernoemd is, kan een meteen een extra ‘historisch 
geluksmoment’ gecreëerd worden). 

 
Niet geschikt (verwijderen van de lijst):  
Boerderij, Noordstraat 34-36 
 
Kevin maakt de locatielijst compleet aan de hand van de input 
van deze vergadering (zie ook 4c). 

6. w.v.t.t.k.    -  

7. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 10 
november 2022 van 13.00 uur, via Teams. 

 

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

 


