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Datum : 19 januari 2023 

Tijd : 09.00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Sylvia Zenden 
 

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

Afwezig : Bas van Damme (vertegenwoordiging 
werkgroep) 
Marleen van Koppen (gemeente Schouwen-
Duiveland) 
Harm Post (gemeente Schouwen-
Duiveland) 

   

      

 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie 
door: 

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

 

2.  Mededelingen -  

3.  Vaststellen 
agenda  

Er worden geen wijzigingen of aanvullingen doorgevoerd. De agenda 
is hiermee vastgesteld. 

 

4.  Verslag vorige 
bijeenkomst d.d. 
8 december 
2022 

Aanwezigen hebben geen aanvullingen/wijzigingen op het concept 
verslag van de laatste bijeenkomst. Het verslag van 8 december 2022 
is definitief vastgesteld. 

 

5.  Stand van zaken 
Verfraaiing 
rotondes   

Geen nieuws te melden. Er is nog altijd geen akkoord van 
Rijkwaterstaat. Rijkswaterstaat koppelt de opgave van de rotonde nabij 
het busstation in Zierikzee aan de rotondes in Burgh-Haamstede. Een 
positieve terugkoppeling zal naar verwachting daarom nog een tijdje op 
zich laten wachten.  
 
Zoals in de vorige vergadering besproken is het voorstel dat, wanneer 
het budget voor de speelvoorziening niet toereikend is, een deel van 
het budget voor de rotondes over te hevelen naar het geluksmoment.  
Dit zal uiteraard wel eerst ter besluitvorming aan het college worden 
voorgelegd. Tegelijkertijd zal het college overtuigt moeten worden het 
bedrag te zijner tijd ook weer beschikbaar te stellen voor de rotondes.  

 
 
 

6.  Stand van zaken 
Geluksmoment 

a. Quickscan 
In week 4 zullen de eerste resultaten van de quickscan ruimtelijke 
ordening worden besproken.  
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Aandachtspunt: wanneer de locatie nabij het voetbalveld goedgekeurd 
wordt, is er nog wel toestemming nodig van de huurder van deze 
grond, daar deze nog verpacht/verhuurd is. Er is al contact gelegd met 
de pachter/huurder om te bespreken of er een deel van de kavel 
teruggegeven kan worden.  
 
b. Kostenraming 
De raming wordt momenteel gemaakt, de partij welke deze uitvoert 
heeft aanvullende vragen over het ontwerp gesteld. Deze zullen zo 
spoedig mogelijk besproken worden.  
 
c. Aangepast ontwerp  
Mogelijke aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan de hand van 
de vragen van de leverancier of naar aanleiding van de uitkomsten van 
de quickscan.  
 
Cecile merkt op dat er ook gekeken moet worden of de speeltoestellen 
ook geschikt zijn voor de kinderen in de bovenbouw (8 tot 12 jaar).  
 
Ricardo licht toe dat de gemeente gebonden is aan de regels en eisen 
voor veiligheid.  
 
d. Terugkoppeling scholen 
Kevin heeft de stand van zaken teruggekoppeld aan de scholen. Zij 
zijn blij dat er vorderingen worden gemaakt.  
 
Afgesproken wordt dat voor terugkoppeling aan de kinderen het 
ontwerp groot (A0 / A1) zal worden geprint en op hardboard geplakt 
zal worden. Dit bord kan dan in de tussenruimte bij de scholen worden 
opgehangen, zodat de kinderen zelf kunnen gaan kijken hoe het 
ontwerp geworden is en/of hun idee erbij zit.  
 
Planning: streven dit net na de voorjaarsvakantie op te hangen. 
Afhankelijk van uitkomst quickscan, zodat de locatie ook duidelijk is, 
toestemming van huurder voor gebruik van de grond en akkoord op de 
kosten/het budget. 
 
Realiseren: uitgaande van een reguliere vergunning, zonder 
tegenslagen, is het streven eind voorjaar te starten met realiseren van 
de speelvoorziening.  

 

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

7. Volgende 
vergadering 

De volgende projectgroep vergadering is ingepland op 16 februari 
2023, 08.30 tot 09.15 uur, via Teams.  

 

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

 


