
Besluit Dorpsraad Burgh-Haamstede 12-05-2021 

1 

 

 

agendapunt       behandeling      besluit/website    

 

 
Agenda 2021; 12 mei 2021 9-12 uur 

 

 

Aanwezig/afwezig 

Versie 05 

 

 

Jacqueline en Barend 

                                  

Opening 

 

 

Rondvraag; toevoeging agendapunten; 

1. Agenda punt; “je liegt” zie mail 

2. Gesprek met J. van Veenhuizen 

3. Uitnodiging a.s. vrijdag leden stuurgroep 

m.b.t. de toekomst/ voortgang  

 

Besluitlijst/website 12/4/ 3/5   Ter besluitvorming Goedgekeurd 

Dorpsvisie zaken/ digitale vergadering 10/5 Techniek; 

Evaluatie; zeer slechte verbinding WIFI. De 

beheerder weet hiervan af; geen geld voor 

aanpassing! 

De opstart was gebrekkig, maar daarna verliep het 

“goed” 

Inhoudelijk;  

133 bezoekers op de site. 

Reactie op de sheets; 500 chats. 

Het proces rond reacties op chats ;Wordt opgepakt 

binnen een week; zie reactie op de site. De sheets 

van de bijeenkomst op 10 mei. 

Vervolg afspraken 

Op de digitale informatie bijeenkomst van 10 mei 

zijn de 19 dilemma’s uit de bezorgde flyer in 12 

sheets ondergebracht. Zo zijn de aanwezigen 

meegenomen. 

De sheets zijn kort toegelicht en opengesteld voor de 

 



Besluit Dorpsraad Burgh-Haamstede 12-05-2021 

2 

 

133! Aanwezigen om hen aan te horen en ons 

boodschappen mee te geven. 

Daar is gretig gebruik van gemaakt in 500 chats. 

Dit ongekende en nog niet eerder vertoonde aantal 

dat letterlijk over ons scherm voorbijvloog, maakte 

het ongelooflijk lastig om er die avond 

gestructureerd op in te gaan. We hebben ons best 

gedaan door op zoveel mogelijk chats van van 

zoveel mogelijk verschillende aanwezigen in te 

gaan. 

Zowel het aantal aanwezigen als het aantal chats 

geeft in elk geval aan dat de belangstelling voor de 

nieuwe fase van onze dorpsvisie, leeft onder de 

inwoners. 

Na de evaluatie heeft het bestuur een begin gemaakt 

met het rubriceren van de chats.  

Hierna worden de rubrieken voorzien van 

verheldering en reactie. 

We hopen dit alles binnen een week te kunnen 

klaren om op de site te plaatsen rond 20 mei. 

Digitale nieuwsbrief/flyer; volgende keer tekst ter 

introductie erbij. 

Communicatie; digitaal/regiekamer  

 

 

Gemeentelijke communicatie 

Dorpsraad communicatie; een proefopstelling met J 

d Jonge.  

 
 Stuurgroep informeren: 2 april 
 Presentaties aan het dorp: week van 19 april 
 Vaststelling werkgroep eindrapporten door de 

stuurgroep: uiterlijk 30 april 
 Collegebesluit rapportages: uiterlijk 11 mei 
 Raadsbesluit: juni 

 

Afgerond 

 

 

Alle onderstaande punten; 

Afgerond 

 

Gesprek met J. van Veenhuizen 

 

Heeft plaatsgevonden tkn 
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De twee tekeningen van de inprikker voor 

Burgh eerste en verbeterde; “kees je liegt” 

Toelichting; In afwachting van de gemeente/RWS. 

De inprikker wordt aangepast, tekening en 

onderbouwing komt op de site. 

Besluit/ afwachten 

 

De tekst voor beide voorstellen 

 

Toelichting mail; tekstuele verkeersstudie; reactie  

Besluit afwachten 

Woningbouwlocaties  In kaart brengen opties; locaties op de tekening en 

aantallen aangeven. 

 

4 mei herdenking Goed geregeld draaiboek Dropbox  

Convenant tekenen Is gebeurd/digitale versie komt nog ? 

 AH en Aldi op de kop van Haamstede Het bestuur is benieuwd naar concrete plannen. Dan 

een standpunt innemen. 

De dorpsraad is geconfronteerd met het feit dat de 

aldi komt in het kielzog van plannen AB. 

Burgers betrekken bij de ontwikkeling van het 

project. 

 Petitie aangeboden de wethouder en Voorzitter 

Dorpsraad BH..door bewoners Kriekemeet BH.  

 

Portefeuille Bestuursleden/ inkomende 

mails/afhandeling 

Kees, Ton, Maarten, Barend,,Kitty  

Infrastructuur/cultuur/ondernemers; 

stakeholders  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail; Hoogstamboomgaard voorstel Maarten naar 

bestuur gestuurd. Binnen het woonlocatieonderzoek 

meenemen. 

Mail; Hanging baskets/ rekening op naam 

ondernemers naar adres secretariaat/helft van de 

rekening >Dorpsraad 

Mail; speeltuin Boeijesbosch wordt onderzoek naar 

gedaan. Voortgang 

Mail; Werkzaamheden Omloop weg 16/3 

Mail; Ron Brink; Tekeningen koningsdag  

Mail; van Rossum; 3 en 4 mei 

Mail; interview PZC 

Mail; knal apparatuur 

Mail;ZVKK; voedselgemeenschappen 

Loopt 

 

Loopt 

 

 

Afgehandeld 

 

Afgehandeld 

Afgehandeld 

Afgehandeld  

Afgehandeld 

tkn 

tkn 

tkn 
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Mail; SD op weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economische 

zaken/toerisme/recreatiesport/subsidies/ 

Vergunningen 

 

Oppakken van kwesties die dit item betreffen  

ICT/website sociaal media/Dropbox/laptop 

 

 

Website aanvullingen; terugkoppelen stavaza 

Website; Bestuur verslagen ordenen. 

Dropbox voortgang; Jacqueline/ met Barend een 

afspraak maken. 

tkn  

Financiën/penningmeester 

 

Overzicht  

Maandelijkse voorgang melden  

Overzicht RABO uitgaven t/m april 

Kas-cie nieuw lid zoeken 

tkn 

Sociaaldomein/welzijn/gezondheid. 

Contact met stakeholders/ Jeugd 

 

 

*Thuis in het dorpshuis; contact wanneer er weer 

mogelijkheden zijn 

*Empowercare 

*Thuis in de kern; zie mail 

*Contact SMWO 

*Burger advies 

*Mantelzorgers contact i.s.m. Marianne Ketting 

*Samenwerking SMWO digitale ideeën 

communicatie Ouderen. 

*Mail naar Mw. van Heest>weggestuurd 

*Gesprek mb t dementie café; voorstel juni 

 

Secretariaat/mailbox/archivering/afwikkeling 

post/agenda/besluitenlijst 

 

Kitty maakt een overzicht van secretariaat 

werkzaamheden. 

Jaarverslag is aangepast; volgend jaar van de 

Continuïteit. 
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 portefeuillehouders een tekst over hun portefeuille; 

aanleveren bij het secretariaat. 

https://jaarverslag.org/voorbeelden/ voorbeeld  

Bestuur; Heidag eind juni 

Rol van de Voorzitter 

Rollen binnen het bestuur 

 

 

 

Voorstel met programma 

Voorstel van K. Veerhoek 

Rollen evalueren/ per rol bespreekbaar maken 

 

 

https://jaarverslag.org/voorbeelden/

