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Datum : 30 november 2022 

Tijd : 08:30 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: 
Blanche Meijer Beijersbergen van 
Henegouwen 
Ron van der Deijl 
 

Afwezig : Lisette Huisman-te Velde (inwoner) 

   

      

 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

1.  Opening / 
Mededelingen  

Olivier van der Bogt heet alle aanwezigen van harte welkom en opent 
de vergadering.  

 

2.  Vaststellen 
agenda 

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

 

3.  Vaststellen 
verslag vorige 
vergadering d.d. 
9 november 
2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag.  
 
Het verslag van 9 november 2022 is definitief vastgesteld. 

 

4. Stand van zaken 
projectgroepen  

a. Kunst & Cultuur & Erfgoed (3e miniconferentie) 
Op 15 december a.s. wordt de derde miniconferentie gehouden, hierin 
wordt het concept programmaplan voor Kunst, Cultuur en Erfgoed 
gepresenteerd. Positionering is goed en stevig verweven in het 
programmaplan.  
 

b. Stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan 
Het concept stedenbouwkundig plan is gereed. De laatste 
opmerkingen vanuit deze projectgroep zijn verwerkt.  
 
De werkgroep heeft in de laatste vergadering de beide eindconcepten 
nogmaals doorgenomen. En dit in een eindadvies verwerkt. Er is 
grotendeels consensus op de beide concept plannen. De opmerkingen 
hebben inhoudelijk nauwelijks invloed op de concept plannen.  
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Olivier vult aan dat beide eindconcepten ook door Gert-Jan Wisse zijn 
toegelicht in de algemene ledenvergadering van de 
ondernemersvereniging.  
 
Blanche informeert naar het gebruik van de materialen, hoe duurzaam 
en levensbestendig zijn deze?  
Olivier legt uit dat dit voor wat betreft de inrichting van de openbare 
ruimte in de projectgroep stedenbouwkundig plan en 
beeldkwaliteitsplan is besproken en vooral in het stedenbouwkundig 
plan wordt aangestipt. Nadere uitwerking volgt in het inrichtingsplan.  
 
Harm legt uit dat we, ook voor de inrichting van de openbare ruimte, 
proberen te streven naar een eenduidig beeld. De dorpsas heeft een 
enorme lengte. Het toepassen van hergebruikt materiaal is dan niet 
lang niet altijd haalbaar. Hergebruikt materiaal geeft minder comfort, 
omdat het minder ‘strak’ gelegd kan worden  
 
Blanche geeft aan dat het niet alleen om recycling gaat. Duurzaamheid 
moet stevig verweven worden in het geheel.  
 
Ron merkt op dat er vanuit de politiek ook een behoorlijke druk op zal 
zijn. Gezien de doelstellingen voor de COL2 remissie.  
 
Olivier geeft aan dat de ondernemersvereniging hier ook een rol in kan 
spelen. De discussie hierover moet op gang komen. De basis moet 
gelegd worden in het inrichtingsplan.  
 
Ricardo licht toe dat het college dinsdag 6 december a.s. een besluit 
neemt over de eindconcepten van de plannen. Woensdag 7 december 
a.s. zullen de plannen aan de pers worden toegelicht. 
Beide plannen zullen maandag 12 december a.s. voor zes weken ter 
inzage gelegd worden.  
 
Hierna worden de eventuele reacties/zienswijzen behandeld en zal de 
raad in haar vergadering van maart 2023 een besluit over de 
vaststelling nemen.  
 

c. Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg 
Ron licht toe dat de werkgroep haar eindadvies heeft afgerond. De 
raad neemt in februari 2023 een besluit over de voorkeursvariant c.q. 
het voorlopig ontwerp. 
 

5. Stand van zaken 
BIZ  

De BIZ is opgericht. Dit geeft mogelijkheden om de ambities, die deels 
uit de projectgroep positionering komen, verder vorm te geven.  

 

6.  Strategie  a. Opzet miniconferentie voedzaam landschap  
 
Blanche heeft een werkvorm voorgesteld voor een miniconferentie, 
waarin iedereen wordt meegenomen in een imaginaire wandeling over 
de dorpsas, vanuit Burghsluis.  
Het idee van deze bijeenkomst is ‘het voedzame landschapspark’: wat 
tref je aan op de lijn van productie naar het nuttigen? Hoe kunnen we 
kleuring geven in het kader wat geschetst is en binnen de plannen die 
er liggen?   
 
Dit aan de hand van de centrale vraagstelling van de miniconferentie: 
‘We stappen met elkaar de toekomst in.’   
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Voor deze miniconferentie willen we een hele diverse groep uitnodigen 
(van productiekant tot aan de ondernemer), denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de lokale agrariër, een eilandelijke koffiebrander, de ondernemer 
en de bewoner. Alle facetten worden vertegenwoordigd, zodat we een 
totaalbeeld krijgen en input kunnen ophalen.  
 
Er is inmiddels een goede longlist van mogelijke deelnemers ontstaan, 
met een mix van lokale ondernemers / inwoners en 
ervaringsdeskundigen van buitenaf.  
 
Olivier licht toe dat de OVBH de trekker van de miniconferentie zal zijn.  
Kort na het oprichten van de BIZ, kan dit een eerste project van de BIZ 
zijn.  
 
Ron pleit voor samenwerking met de gemeente en dorpsraad.  
 

b. Parkstoelen 
Afgesproken wordt hier een aparte werkgroep voor op te richten.   
 

c. Marketing en branding (SESD / websites / zuilen) 
OVBH is in gesprek met SESD.  
SESD zal Burgh-Haamstede opnemen in de website ‘Op Schouwen-
Duiveland’.  
Afgesproken wordt dat de burger projectgroepleden de website 
bekijken en terugkoppeling geven.   

7. w.v.t.t.k. Voortzetting projectgroep in 2023 
Afgesproken wordt dat deze projectgroep in 2023 eenmaal per zes 
weken bijeenkomt om de stand van zaken te bespreken.  
Ricardo geeft aan dat voor advies, meelezen en organiseren van 
bijeenkomsten (administratief) altijd een beroep op de gemeente mag 
worden gedaan. 
 
Afgesproken wordt dat de ondernemersvereniging, samen met de 
dorpsraad, een aantal nieuwe werkgroepen opzetten. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan een werkgroep ‘voedzaam landschap’, een 
werkgroep ‘parkstoelen’ en een werkgroep ‘marketing en branding’. De 
coördinatie hiervan ligt bij Olivier. 

 
Sylvia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier 

8. Datum volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is op 18 januari 2023 van 09.00 
tot 10.00 uur via Teams. 

 

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

 


