
      2) Sociaal maatschappelijk (11 chats 19.23 -19.27 uur) 

 

• En waar in Haamstede wordt gedacht dit medisch centrum te plaatsen? 

• regioschool bij sporthal Kraaienstein 

• School dus tussen sportveld en n57? Begrijp ik dat goed 

• Wie gaat eigenlijk alle verhuizingen van bedrijven naar een gezondheidscentrum en wat dat 

aan gaat ook de AH betalen. Komt dat uit gemeenschapsgeld of niet 

• Sorry, maar ik heb het niet goed verstaan. Waar in Haamstede wordt het MC bedacht 

• De huisarts wil helemaal niet verhuizen. en wie moet dat gaan betalen? 

• Huisartsenpraktijk moet dicht bij uitvalsweg, dus niet op huidige plaats Market Plaza 

• Verplaatsing Bijkerk zat wel in dorpsvisie! 

• Tegen welke kant van het sportveld komt eventueel de regioschool 

• Maar kan dat bouwen wel, zo dicht bij een groot natuurgebied 

• De deelnemers van het gezondheidscentrum betalen en dus ook bepalen waar het GC komt. 

De huidige AH locatie voldoet momenteel niet voor een GC, grotendeels om dezelfde 

verkeerstechnische redenen waarom de AH weg moet. Als het verkeersprobleem opgelost 

wordt zijn er mogelijkheden, maar dan rijst ook de vraag of de AH wel weg moet als de 

verkeersproblemen aldaar opgelost worden. 

 

 

 

Rode draad: wat zijn de locaties voor medisch centrum en  regioschool ?; huisartsenpraktijk en medisch centrum  moeten 
dicht bij uitvalsweg; wie gaat eigenlijk al die verhuizingen betalen (gemeenschapsgeld ?) 
Reactie Dorpsraad: 
 

*Sociaal- maatschappelijke projecten. Sheet 2 
 
Dit onderwerp maakte geen deel uit van de dorpsvisie! Wel heeft de dorpsraad in een 
aparte paragraaf binnen het visie- rapport er aandacht aan besteed en heeft daarom de 
dorpsraad het voortouw genomen op die dossiers.  
 

In de dorpsvisie is Burgh-centrum aangewezen voor een nieuwe sociaal- maatschappelijke 
functie ( het Eerstelijns Kernpunt ) en sociaal- medische functies ( het 
Gezondheidscentrum) 
De specifieke locatie  ervoor is de huidige locatie van AH.  
De huisartsen zijn veelal de eigenaar en financier of ze zijn de hoofdhuurder; de andere 
gebruikers zijn ( onder) huurders. Ook de gemeente kan er voor haar Kernpunt gebruik van 
maken. 
 
Zij hebben hun wensen betreffende een aansprekende omgeving, maar willen ( zeker de 
huisartsen) ook direct gelegen zijn aan de directe ontsluiting naar de N57. 
Beide wensen zijn op deze locatie  in de toekomst voorhanden. 
Met een aantal van hen is op verzoek, gesproken. 
Belangrijk punt is dat er snel helderheid zou moeten zijn welke locatie, op welk moment  
beschikbaar komt en of aan hun wensen kan worden voldaan. 



 
De Regioschool locatie van Schouwen- West is nog steeds onderwerp van politiek- en 
bestuurlijk overleg. De dorpsraad heeft in dat verband samen met ouders, directeuren, 
Wethouder, FC de Westhoek en de politiek, al vele stappen gezet en is nog steeds actief! 
Dat heeft er in elk geval in geresulteerd dat er een raadsmeerderheid lijkt voor Burgh, 
waarbij één locatie haalbaar is: het terrein tussen de parkeerplaats van AH en het Burg. van 
Citterspad, al is het nog voorzichtig manoeuvreren. 
Voor die locatie geldt, dat ze is gelegen direct aan de ontsluiting van de N57, gemeentelijk 
grondeigendom is, direct tegen het voetbalveld aan, direct beschikbaar is en onafhankelijk 
is van andere besluiten zoals al dan niet verplaatsing AH. 
Hierdoor scoorde deze locatie zeer hoog. 
Omdat de gemeente nog geen besluit over de locatie heeft genomen kan de gemeentelijke 
organisatie zich er nog niet mee bezighouden en ligt de bal nog bij de dorpsraad! 
 
 
 

 

 

 

 


