
Jaarverslag van de Dorpsraad Burgh-Haamstede over het jaar 2019 
 
Bestuur 
 
Het bestuur van de Dorpsraad bestond op 1 januari 2019  uit 5 leden, te weten: Kees 
Veerhoek (voorzitter) en Kitty de Muynck (secretaris/penningmeester) als dagelijks bestuur 
en Ton Hanse, Maarten van Strien en Barend Geskus als lid. In de algemene vergadering van 
30-08-2019 is op voordracht van het zittende bestuur Jacqueline Du Parand met algemene 
stemmen gekozen als nieuw lid van de Dorpsraad. Zij zal zich vooral gaan bezighouden met 
sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Halverwege 2019 is besloten om de gecombineerde 
functie van secretaris/penningmeester die door omstandigheden ontstaan was weer op te 
splitsen waardoor Kitty de Muynck het secretariaat doet en Ton Hanse het 
penningmeesterschap op zich heeft genomen. Het bestuur heeft in 2019 elf keer een 
besloten bestuursvergadering gehouden. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur regelmatig 
overleg over de lopende zaken. In het bestuur heeft elk lid een aantal portefeuilles die niet 
kern gebonden zijn en die zoveel mogelijk door de betreffende portefeuillehouder worden 
behandeld. Terugkoppeling aan belanghebbenden gebeurt via het secretariaat.  Drie leden 
van het bestuur te weten: Kees Veerhoek, Ton Hanse en Maarten van Strien, zijn namens de 
Dorpsraad ook lid van de projectgroep voor de dorpsvisie en Kees Veerhoek tevens van de 
stuurgroep. Naast de officiële vergaderingen van deze groepen vind veelvuldig overleg plaats 
in klein verband of met stakeholders. 
 
Dorpsvisie proces 
 
Eind 2018 heeft de Dorpsraad huis aan huis een Nieuwjaarsbericht verspreid om onze 
inwoners op de hoogte te brengen van de stand van zaken met betrekking tot de dorpsvisie, 
en natuurlijk om iedereen een voorspoedig Nieuwjaar te wensen. Er is in dit bericht een 
update gegeven van onderwerpen die achter de schermen in de tweede helft van 2018 aan 
de orde waren. De contouren van de visie werden weliswaar steeds zichtbaarder, maar 
konden om strategische redenen niet altijd gecommuniceerd worden met onze achterban. 
Deze Nieuwjaarsbrief werd dan ook met veel waardering ontvangen. De volgende stap in het 
proces was de twee informatieavonden op 6 maart en 18 maart in Grandhotel ter Duin. Op 
deze zeer druk bezochte en zeer warme avonden heeft Martijn Niehof van adviesbureau 
Kuiper Compagnons mede namens de overige in de stuurgroep vertegenwoordigde partners 
(ondernemers Burgh-Haamstede, de Gemeente Schouwen Duiveland en de Dorpsraad) een 
presentatie gegeven van de concept scenario’s voor de toekomst van Burgh-Haamstede. 
Hierin waren ook de vanuit de dialoogfase opgestelde dorpsagenda’s van de vijf kernen in ons 
dorp verwerkt. Door de zeer grote opkomst was het niet eenvoudig om bij de rondvraag alle 
vragenstellers aan het woord te laten komen. De tweede avond is de rondvraag op een 
andere wijze aangepakt door na de presentatie gelegenheid te geven om met 
vertegenwoordigers van de gemeente, Kuiper Compagnons, de OVBH en de Dorpsraad één 
op één informeel te discussiëren. Vragen en opmerkingen die hieruit voortvloeiden zijn 
teruggekoppeld aan de projectgroep. 
 
In de loop van het jaar zijn er namens de Dorpsraad meerdere notities en reacties naar het 
College en de Raad gestuurd die betrekking hadden op vraagstukken in de concept visie.  
De dorpsraad had talrijke overleggen en was aanwezig bij vele bijeenkomsten. 



Aan de Raad, College van B&W en Collegeleden werden “ brieven” gezonden. 
Daarnaast werden met gemeente bestuurders gesprekken gevoerd. 
Ook werd er bij raads- en commissievergaderingen menigmaal ingesproken. 
Talrijke vergaderingen van de Projectgroep en Stuurgroep dorpsvisie. 
We legden een alternatieve financiering voor aan de Raad en College om onze dorpsvisie 
binnen een acceptabele termijn te realiseren en hadden daar ambtelijke en bestuurlijke 
overleggen over. 
We namen deel aan Provinciale Openbaar vervoer symposia. 
We maken deel uit van het Mobiliteit knooppunt Schouwen West. 
We hadden overleg met het gemeentelijk sociaal domein over een mogelijk kernpunt. 
We communiceerden d.m.v. huis aan huis flyers enkele keren met al onze inwoners 
Er waren openbare dorpsraad vergaderingen. 
We informeerden een aantal dagen in de Schutse op inloop avonden onze inwoners. 
We namen deel aan een comité dat het convenant tussen gemeente en dorpsraden op de 
schop nam 
Vele onderwerpen passeerden de revue: Dorpsvisie, woonvisie, verkeersvisie, regionaal en 
lokaal verkeer, Regioschool, financiering, task force voor de dorpsvisie, convenant, 
communicatie visie, buurtauto, wonen enz……… 
Daarnaast is er door de voorzitter meerdere keren ingesproken bij raadsvergaderingen. 
Halverwege 2019 heeft Marc Lemson zich als vertegenwoordiger van de OVBH uit de 
projectgroep teruggetrokken vanwege de verhuizing van zijn bedrijf naar Renesse. Zijn plaats 
werd tijdelijk ingenomen door Willem van Zalm. 
 
Ook voor de klankbordgroep is op 26 maart een bijeenkomst georganiseerd om de 
conceptplannen te toetsen. Er werd aan thematafels onder leiding van een gespreksleider 
gediscussieerd over de onderwerpen verkeer, de centra en sociaal maatschappelijk. Hierbij 
rouleerden de gevormde groepen na een vaste tijd van tafel zodat elke groep met alle 
thema’s kon meediscussiëren.  
 
Eind juni is de dorpsvisie in concept gepresenteerd in de vorm van een digitale presentatie die 
zowel op www.dorpsraadburghhaamstede.nl en www.dorpsvisieburghhaamstede.nl  is 
geplaatst, alsook in de vorm van een boekje is gepresenteerd. 
 
Omdat de Dorpsraad er veel waarde aan hechtte dat onze inwoners nog een keer hun mening 
konden geven over dit concept, zijn er in juli en augustus nog zes contactavonden 
georganiseerd in de Schutse. Hier konden belangstellenden gedurende de avond binnenlopen 
om met leden van de Dorpsraad op informele wijze te discussiëren. De gemeente heeft deze 
avonden gefaciliteerd en d.m.v. banners kernachtig de belangrijkste sleutelprojecten, 
identiteit en ambities voor de 5 kernen samengevat. Hoewel er inhoudelijk veel goede 
gesprekken zijn gevoerd was de belangstelling mede door het warme zomerweer en vakanties 
beneden verwachting. 
 
Hierna was er gelegenheid voor bewoners en ondernemers om tot 16 september door het 
indienen van een zienswijze te reageren op de concept dorpsvisie. Dit heeft geleid tot 44 
ingediende zienswijzen waarvan enkele op de betreffende raadsvergadering toegelicht 
werden door de indieners. Eind 2019 heeft het College in een notitie aan de Gemeenteraad 

http://www.dorpsraadburghhaamstede.nl/
http://www.dorpsvisieburghhaamstede.nl/


gereageerd op de ingediende  zienswijzen en een aantal aanpassingen in de concept 
dorpsvisie voorgesteld. Na te lezen op www.dorpsvisieburghhaamstede .nl     
 
Openbare dorpsraadvergaderingen 
 
In de loop van 2019 zijn naast de inloop- en contactavonden meerdere algemene 
vergaderingen gehouden: 
26 juni deze vergadering stond in het teken van de scholen en de sport. Er is goede 
voorlichting gegeven over het standpunt van de Dorpsraad bij deze belangrijke thema’s. Het 
grote aantal belangstellenden kreeg een duidelijke uitleg over de stand van zaken en de door 
de Dorpsraad opgevoerde argumentatie op grond waarvan het bestuur de vestiging van een 
Regioschool in Burgh-Haamstede bepleit. Behoud van de sportvelden is hier onlosmakelijk 
mee verbonden. De mening van de aanwezigen over de voorkeurslocatie was overduidelijk: 
de scholen moeten in Burgh-Haamstede blijven ! Alle aanwezigen waren het eens met deze 
opstelling m.u.v. 2 stemmen tegen. 
30 augustus was er een vergadering waarin uiteraard de stand van zaken m.b.t. de dorpsvisie 
en het vervolgproces besproken is. Tevens is er een evaluatie van de contactavonden en 
samenvatting van de presentatie die voor de ouders van basisschoolleerlingen is gegeven.  
Naast deze actuele thema’s zijn er ook bestuurlijke zaken aan de orde geweest en konden we 
Jacqueline Du Parand als nieuw lid van de Dorpsraad verwelkomen. De kascommissie 
bestaande uit de heren Vredenbregt en Jansen bracht verslag uit van de financiële 
administratie op grond waarvan de vergadering de penningmeester decharge verleende. Als 
nieuw lid van de kascommissie heeft dhr. Stigter zich aangemeld en trad dhr. Vredenbregt af. 
13 september is er een bijzondere algemene vergadering gehouden die op initiatief van een 
groep bewoners is gehouden. Hiervoor is gebruik gemaakt van artikel 12 uit de statuten van 
de Dorpsraad. De agenda voor deze vergadering is in goed overleg vastgesteld en op verzoek 
van de initiatiefnemers waren enkele zienswijzen ter kennisgeving op de website van de 
Dorpsraad geplaatst. Vanwege het bijzondere karakter van deze vergadering had de 
Dorpsraad Aad v.d. Wouden, hoofdredacteur van Wereldregio, gevraagd om als 
gespreksleider te fungeren. Een voorstel om bij de uitvoeringsplannen van de visie een 
andere methodiek te volgen dan die door de Dorpsraad was voorgesteld werd met grote 
meerderheid verworpen. 
30 oktober is er vergaderd over een door de Dorpsraad opgestelde zienswijze die was 
opgesteld als reactie op de concept meerjarenbegroting van de gemeente. Hieruit bleek dat, 
ondanks afspraken met het College, de planning voor uitvoering van de dorpsvisie behoorlijk 
vertraagd zou worden. De Dorpsraad heeft meteen gereageerd door in een huis aan huis 
verspreidde flyer haar zorgen te delen met onze inwoners. Onze voorzitter heeft vervolgens 
een voorstel voor een alternatieve financiering gemaakt waardoor de kapitaallasten lager 
uitvallen. Het voorstel om dit plan als zienswijze naar de Gemeenteraad te sturen werd door 
de vergadering breed gesteund. 
 
Verslagen alle openbare vergaderingen zijn na te lezen  www.dorpsraadburghhaamstede.nl  
 
Sociaal maatschappelijk 
 
In de concept dorpsvisie is een paragraaf gewijd aan de sociaal maatschappelijke aspecten in 
ons dorp. Dit moet in het licht van de leeftijdsopbouw veel aandacht krijgen in de 

http://www.dorpsraadburghhaamstede.nl/


uitvoeringsagenda.. Tijdens de inloopavonden en bij de vergaderingen van de klankbordgroep 
is hier ruim aandacht aan geschonken, en was er gelegenheid om hierop te reageren en met 
ideeën te komen. 
Er heeft op ambtelijk niveau een gesprek plaatsgevonden met de gemeente  (MW van  
Heest) over de wens van de Dorpsraad voor het opzetten van een kernpunt. Dit kernpunt 
moet mensen de gelegenheid geven hun problemen te bespreken en vragen te stellen aan  
diverse instanties en tevens als lokaal ontmoetingspunt fungeren. Hieruit voortgekomen zijn 
de inloopochtenden in het dorpshuis. 
Een van de bestuursleden heeft de jongerensoos bezocht in de kantine van DFS op  
vrijdagavond. Hier was een Bingo voor senioren georganiseerd. Een bijzonder initiatief van 
onze jeugd en een signaal om verbinding te zoeken tussen jong en oud wat door de 
Dorpsraad van zeer gewaardeerd wordt. 
Er is overleg geweest met Zeeuwland en het Rode kruis over de elektrische buurtauto die bij 
de Duinen van Haamstede gestationeerd is. Dit vervoermiddel kan ingezet worden om 
ouderen naar een winkel of bijeenkomst te vervoeren. De auto wordt bestuurd door 
vrijwilligers. 
Er is onderzoek gedaan naar het opzetten van een hulpkring. SMWO heeft gepoogd daar 
burgers/vrijwilligers voor te vinden, tot heden geen concreet resultaat. 
De Schutse biedt  in samenwerking met de Dorpsraad o.a. spel/kaartavonden aan en 
organiseert activiteiten voor ouderen. 
Het project dementievriendelijk Zeeland is uitgerold in Burgh-Haamstede. Als dorp met de 
meeste vergrijzing is hier veel behoefte aan. Er zijn daadwerkelijk huisbezoeken  
afgelegd en de adviezen uit dit onderzoek zijn besproken met de gemeente en stakeholders 
op Schouwen-Duiveland. 
Het overleg “Thuis in de Kern” is een overleg met stakeholders op het gebied van  
sociaal maatschappelijke aspecten en zorg & welzijn. Kitty de Muynck vertegenwoordigt de 
Dorpsraad in dit overleg. Belangrijkste onderwerpen zijn samenwerking en initiatieven 
bespreken voor activiteiten voor ouderen vanuit Allevo en het Dorpshuis.  
 

Wat gebeurde er verder in ons dorp ? 
 
Traditiegetrouw organiseerden we begin januari een vreugdevuur. Met hulp van onze scouts 
werden er weer veel kerstbomen verzameld en samen met veel dorpsgenoten verbrand. Dit 
keer op een nieuwe locatie aan de Leliëndaleweg. Een prima plek en door de bijdrage van de 
Witte van Haemstede, onze brandweer en het mooie weer was het een gezellige start van 
2019. 
Hoewel er in het algemeen geen door andere partijen georganiseerde evenementen 
gesponsord worden heeft de Dorpsraad 2 uitzonderingen gemaakt en dat zijn Aemstie Alive 
en de Playbackshow. De laatste vooral omdat na jarenlange afwezigheid enkele enthousiaste 
initiatiefnemers dit evenement nieuw leven hebben ingeblazen. Een uitstekend initiatief voor 
onze jonge inwoners. Op 23 maart hebben we voor onze senioren een High tea georganiseerd 
in de Schutse. Op deze druk bezochte middag hebben een groot aantal organisaties en 
verenigingen die actief zijn op het gebied van muziek, beweging en gezelligheid zich aan de 
bezoekers gepresenteerd. Er werd enthousiast meegezongen en gedanst. Natuurlijk ontbrak 
de bingo niet en werd er voor lekkernijen gezorgd. Evenementen zijn onontbeerlijk voor de 
leefbaarheid en sociale samenhang. Gelukkig kent ons dorp goed functionerende comités die 



zich inzetten om het dorpsleven te verlevendigen, zoals de Oranjevereniging en de Stichting 
Burghse dag. Ook is traditiegetrouw de intocht van Sinterklaas gevierd. Het inmiddels 
zelfstandig opererende Sinterklaas comité heeft er weer een mooi feest van gemaakt.  
In februari was onze voorzitter aanwezig bij de 1 februari herdenking in Ouwerkerk en op 4 
mei is op initiatief van de Dorpsraad een kleine herdenking georganiseerd bij het 
oorlogsmonument in Haamstede.  
Gedurende de zomermaanden was wat commotie over de plannen die de gemeente heeft 
voor de aanleg van een gecombineerd fiets/wandelpad langs de Zeepeduinen. Op initiatief 
van een buurtcomité en de Stichting Duinbehoud Zeeperand is op diverse manieren geageerd 
tegen dit plan. Namens een groep burgers een petitie aan de Gemeenteraad overhandigd om 
de plannen voor dit pad te schrappen. De Dorpsraad heeft zich voor uitvoering van dit plan 
uitgesproken.  
Ter verlevendiging van de dorpskernen heeft de Dorpsraad met hulp van aanwonenden weer 
grote kerstbomen geplaatst in Haamstede, Burgh, Nieuw Haamstede en Westenschouwen 
 
Diversen 
 
Naast de vergaderingen van het eigen bestuur en de dorpsvisie wordt door één of meerdere 
leden van het bestuur overleg gevoerd met instanties zoals gemeente provincie en RWS. Ook 
worden regelmatig presentaties en raadsvergaderingen bezocht die direct of indirect verband 
houden met ontwikkelingen die voor ons dorp van belang zijn. We laten hieronder een 
opsomming volgen: 
 

• Enquête deeltijdwonen in enkele delen van het dorp die buiten de hiervoor 
vastgestelde grenzen vallen. 

• Advies voor naam en locatie beeld Stichting Renesse in Burgh 

• Overleg museum de Burghse Schoole over uitbreidingsplannen en toekomstige 
ontwikkelingen. 

• Organisatie van een vergadering van eilandelijke dorpsraden op 6 november. 
Belangrijkste onderwerpen: nieuw convenant dorpsraden, project elektrische 
buurtauto van Rode kruis/Zeeuwland, ontwikkelingen met deeltijdvervoer (SD_ op 
Weg) en een brainstorm en ideeënuitwisseling over sociaal-maatschappelijke 
activiteiten. 

• Advies quick wins in het kader van de Dorpsvisie 

• Advies voor het opzetten van een verkeersonderzoek  

• Overleg Rijkswaterstaat over bomen langs de N 57 en de kruising Weeldeweg/N 57 

• Presentatie Duinrand 

• Presentatie Fletcher hotel Nieuw Haamstede (locatie Schouwse boer) 

 
 
Burgh-Haamstede …………………………………………… 
 
 
     
 
Kees Veerhoek (voorzitter)                                                      Kitty de Muijnck (secretaris) 



 
 
 
Bijlagen: PDF bestanden banners dorpsvisie 


