
Openbare dorpsraadsvergadering
in de Schutse 

6 oktober 2021 - aanvang 19.30 uur 

Gelukkig, we mogen u weer uitno-
digen voor een fysieke bijeenkomst!  
In een coronaproof opstelling, 
waarbij maximaal 120 personen 
aanwezig mogen zijn. Vol is vol!

Inloop is vanaf 19.00 uur, de aan-
vang is om 19.30 uur. Graag  
tijdig aanwezig i.v.m. registratie 
bij binnenkomst. U dient tevens de 
QR-code op de corona-check app, 
aantekening in het gele boekje of 
een papieren vaccinatiebewijs te 
kunnen tonen.  Voor de niet gevac-
cineerden zijn er zelftests aanwezig.

Het zou mooi zijn als de opkomst een 
goede afspiegeling vormt van onze 
dorpsgemeenschap, waardoor van een 
breed gedragen geluid en besluitvor-
ming kan worden gesproken.

In deze flyer staan de onderwerpen 
waar wij als Dorpsraad met u over van 
gedachten willen wisselen.

1.  De dorpsvisie

Terugblik 
Op 30 januari 2020 vaststelling van 
de dorpsvisie door de gemeenteraad.
In het najaar werden de voorbereidin-
gen getroffen om vanaf begin februari 
2021 op drie concrete hoofdonder-
werpen het proces een vervolg te ge-
ven. Daarvoor werden inwoners via een 
huis aan huis verspreide flyer gevraagd 
zich voor één van de drie werkgroepen 
aan te melden. Die werkgroepen lever-
den in april 2021 drie eindrapporten 
op: Een verkeersadvies, een cultuur-
historische- en landschappelijke 
analyse en een strategisch program-
ma voor Haamstede centrum en Burgh 
centrum. U vindt ze op onze site. 

Meningen 
Het zal velen niet ontgaan zijn dat bij 
het steeds concreter worden van de 
plannen, de meningen over de  uit-
werking van de vastgestelde dorpsvi-
sie, gingen botsen. De dorpsraad staat 
natuurlijk altijd open voor een goede 
dialoog en is de afgelopen maanden 

met enkele initiatiefnemers in gesprek 
gegaan. Helaas heeft dit vooralsnog 
niet geleid tot bundeling van krachten. 

Hulp 
Op 24 juni j.l. reikte de gemeenteraad 
ons de helpende hand door een kader-
nota voorlopig vast te stellen die rich-
tinggevend zou zijn voor het vervolg-
proces. Bij de behandeling van deze 
kadernota heeft de dorpsraad vol-
mondig steun gekregen van de Raad. 
Tegen deze kadernota zijn zienswijzen 
ingediend, die in de Raadsvergadering 
van oktober worden meegewogen bij 
de definitieve vaststelling.

Toekomst 
Voor de dorpsraad geldt, dat wil haar 
voortbestaan zin hebben, ze voor haar 
inwoners het volgende moet kunnen 
bieden:
•  Een door de gemeenteraad vastge-

stelde kadernota die de koers aan-
geeft.

•  Samenwerking met de onderne-
mersvereniging zonder inwoners-
belangen uit het oog te verliezen.

Uitnodiging
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•  Een prominente rol van de dorps-
raad als verbinder tussen inwoners 
en besluitvormingsorganen.

•  Een participatieproces dat speci-
fiek op inwoners en hun (directe)  
omgeving is ingericht. 

Tenslotte vragen we aan alle inwoners 
begrip voor elkaars standpunten.  

‘Burgh-Haamstede, eenheid 
in verscheidenheid’
Deze slogan zorgt ervoor dat elke kern 
binnen het dorp Burgh-Haamstede 
haar eigen kleur binnen de gezamen-
lijke identiteit kan versterken. Wat de 
dorpsraad betreft krijgen de inwoners 
volop kansen mee te doen. Laat die 
kansen niet voorbij gaan, maar laat uw 
stem horen.

2. Leefbaarheids- 
  onderwerpen

Deze zijn geschreven door de dorps-
raad  en opgenomen in de aparte 
blauwe paragraaf van het visierap-
port, omdat ze niet behoorden tot de 
vastgestelde dorpsvisie. Dit omdat de 
gemeente daarover nog geen mening 
had. Intussen lijkt het tij te keren bij de 
gemeente.

In het kort gaat het om de volgende 
projecten:
•  Realisatie woningen die betaalbaar 

zijn voor eilandelijke jonge gezin-
nen op zo kort mogelijke termijn. 
Met een regeling dat ze beschikbaar  

  blijven bij verkoop voor nieuwe  
jonge gezinnen.

• Realisatie gezondheidscentrum.
•  Realisatie laagdrempelig kernpunt 

voor vragen over wonen, welzijn, 
zorg, inkomen, schulden enz.

•  (Her)inrichting van de Karolingi-
sche Burcht door/in overleg met de 
Burghse Schoole.

• Realisatie van de Regioschool.
•  Behoud van het voetbalcomplex en 

uitbreidingsruimte FC de Westhoek.

Nu het weer kan, is de dorpsraad 
voornemens eens per jaar/ half jaar 
middagen te organiseren. Waar naast 
plezier afwisselend informatie wordt 
gegeven door lokale verenigingen, 
hulpdiensten, overheidsorganisaties 
en welzijns- en zorginstellingen en 
organisaties op het gebied van huis-
vesting.

De dorpsraad houdt zich ook be-
zig met activiteiten en geeft daarbij  
ondersteuning  aan gemeentelijke 
initiatieven. 
•  Ondersteuning tijdens de inloop- 

ochtenden van Thuis in het 
dorpshuis.

•  Ondersteuning bij Thuis in de kern.
•  Samenwerking bij het uitleggen 

van de digitale vaardigheden voor  
ouderen.

•  Ondersteuning bij de inloop dag-
delen van het Odense huis in de  
Molenberg.

Helaas hebben deze fysieke activi-
teiten door de corona grotendeels  
stilgelegen. 

3. Agenda voor de  
  vergadering

1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststelling agenda
3.    Vaststelling verslagen van de 

openbare vergaderingen op 30 
augustus en 13 september 2019

4.   Maatschappelijke activiteiten en 
-projecten

5.   Benoeming nieuw lid kascommis-
sie

6.   Bestuursverkiezing: 
  -    De huidige leden (met uit-

zondering van mevrouw  
Du Parand) zijn aftredend en 
herkiesbaar.

  -    Er is ruimte voor uitbreiding van 
het bestuur met maximaal 3  
leden.

7.   Dorpsvisie: terugblik en vooruit-
blik

8.   Rondvraag 
9.   Sluiting uiterlijk 22.30 uur

De stukken van agendapunt 3 en 6 
staan op onze website.

Zoals u ziet is er veel werk aan de  
winkel. Het bestuur hoopt dat zich kan-
didaten aanmelden voor een bestuurs-
functie, die de komende tijd 1 tot maxi-
maal 2 dagen per week vraagt. Dat kan 
door voor 3 oktober een e-mail te stu-
ren aan onze secretaris: secretariaat@ 
dorpsraadburghhaamstede.nl, onder 
vermelding van naam, telefoonnum-
mer en woonadres.

We zien uw reactie graag tegemoet!
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De Dorpsraad nodigt u uit om u aan te 
melden voor Projectgroepen, zoals:
• Kop van Haamstede / Market Plaza
• Mobiliteitshub
• Verkeersontsluiting Burgh
• Herinrichting centrum Haamstede
• Gezondheidscentrum 
• Sociaal maatschappelijk Kernpunt
• Woningbouw
• Kunst en cultuur
• Regioschool
Zie volledige lijst op onze website.
In de vergadering volgt nadere informa-
tie over de rol van de Dorpsraad en de 
wijze van aanmelden.
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