
5)  Verplaatsing Albert Heijn (19.36-19.44 uur 68 chats) 

 

• Niet tegen verplaatsing AH onder voorwaarden ,maar het moet wel passen, samen met Aldi, 

zie bouwvolume en ruimtebeslag Haringvlietplein Zierikzee 

• Graag aandacht voor een betere en snellere fietsverbinding tussen Haamstede en Renesse. 

• Zeker nu er in jullie plannen gestreefd wordt om een forse publiekstrekker aan te trekken in 

de vorm van een AH en Aldi die ook voor Renessenaren zowel toeristen als inwoners van 

belang kan zijn. De bestrating is slecht  en de verlichting van de Hogezoom is minimaal. Ik 

begrijp dat een dorpsvisie een afgebakende grens heeft maar ik kijk toch even over de 

plaatselijke grens heen. Tenslotte ligt Renesse maar 4 km van Haamstede en ik zie alle 

plaatsen als wijken in de kop van Schouwen en laten we oog hebben voor elkaars 

bereikbaarheid en aantrekkelijkheid. Willen jullie dit meenemen naar de wegbeheerders en de 

politiek 

• Is onzin, je krijgt extra verkeer voor de school. Hoe los je dat op??? 

• verplaatsen Market Plaza betekent een winkel van 1500m2 met daarbij een nieuwbouw Aldi 

van 1500 m2, tegen een woonwijk aan. Hoe 'zeker' is dit nu ? Is de intentieverklaring 

inmiddels getekend? 

• Nieuwe weg ook voor de bevoorrading van AH (afslag Weeldeweg). 

• in Burgh waren altijd heel veel winkels en het is geen goed idee om Albert Heijn te 

verplaatsen. 

• Verplaatsing AH moet onderdeel worden van stedenbouwkundig plan! 

• Naar mijn mening heeft Burgh Haamstede een rare relatie met Albert Heijn. Het lijkt nu de 

grootste publiekstrekker . Het is wel gewoon commercie 

• de bewoners van scheepswerfstraat, Boomwei, schoolplein dapperweg, 3etc; de omgeving 

van de Kriekenmeet, verzetten zich per petitie tegen de vestiging van supermarkten op de 

Kriekenmeet. Wordt vervolgd. 

• Na verplaatsing supermarkten naar locatie dicht bij N57, dan ruimte voor kleinschalige 

winkeltjes (markthal) in kernen. 

• AH naar de kop van Haamstede zal aanzicht lelijk maken 

• Over AH. Het is nooit serieus onderzocht of de AH ook op de huidige locatie goed 

bereikbaar/zonder overlast op de dorpsas gemaakt kan worden. Dat heeft geen serieuze kans 

gemaakt. Met een betere ontsluiting via de (breder gemaakte) leliendalenweg naar de N57 

kan die gewoon blijven staan waar die is. 

• De roomskatholieke kerk is niet voornemens haar kerk te sluiten! 

• Waarom AH laten zitten waar ze nu zitten en het gezondsheidscentrum en regioschool op de 

kop van Burgh 

• Plaats AH naar Roterij 

• Participatie van bewoners: is ZEKER van belang met Market Plaza. Hier is absoluut geen 

draagvlak voor. Dus 'hoe zeker' is dit? 

• rond kriekemeet beste plek voor gezondheidscentrum i.v.m. bereikbaarheid 

• Vooropgesteld: AH is absoluut geen publiekstrekker! AH kan blijven zitten waar ie zit. Als de 

regioschool geplaatst wordt op bedoelde locatie, dan kan ontsluiting vanaf de N57 

doorgetrokken worden naar de AH. Jammer, dat de bewoners tot op heden hierin niet 

worden gekend. 

• AH moet naar de Roterij, is geen publiekstrekker 



• De Roterij  kan aantrekkelijk gemaakt worden, dus liefst AH daar naar toe. 

• Als er een ontsluiting komt vanaf de n57 naar Burgh is het bevoorradingsverkeer toch ook uit 

het dorp? 

• Albert Heijn heeft helaas een monopoliepositie gekregen. Dat is niet goed. Meer winkels 

creëren en het winkelend publiek weer spreiden, is een beter idee. 

• Uitplaatsing AH betekent 1.500 mtv/etm minder maar het blijft druk, nu 4.000 btw/etm, dus 

reken maar uit. 

• Aanzicht van dekop van de  Noordstraat hoort aantrekkelijk te zijn 

• al het verkeer buitenom geeft meer verkeersoverlast voor o.a. bewoners Boomwei. Dat is niet 

acceptabel 

• Aanwonende worden niet gehoord. Gewoon een AH en ALdi in je achtertuin 

• Niet via de dorpsas naar AH op kriekemeet? Dan moet er een paal in de noordstraat komen in 

de 5 zomermaanden anders komt heel burgh over de dorpsas door haamstede naar de AH 

• De dorpsraad presenteert hier een strategisch programma + locatiekeuzes die niet in de 

werkgroep en de projectgroep ‘strategisch programma’ zijn afgestemd. Waarom is dit niet 

gebeurd en waarom is de werkgroep dan opgetuigd? 

• Moet de RK kerk opgeheven worden ? als je de authentieke uitstraling van Haamstede wil 

houden moet je juist de kerk en het groene kruis gebouw behouden. Dus AH verder naar de 

rotonde/mobiliteitsplein. 

• ah naar roterij is beste maakt ook autoluwe noordstr mogelijk 

• Ik zie geen discussie, alles wordt keurig beantwoord en mag geen tegenreactie geven. Gemiste 

kans voor betrokkenheid. 

• In Burgh zijn er meer vakantieparken waarvan de toeristen gebruik maken van AH. Onzin om 

na 9 jaar de parkeerplaats Kriekemeet wéér op de schop te gooien. AH naar Roterij als ie 

verplaatst moet worden. 

• Veel vrachtverkeer nu al op de kriekemeet. Dit is nog nooit gemeten 

• Als je nu met een blanco papier een dorp mag ontwerpen...zou je dan een entree maken met 

een Albert Heijn.... 

• Knelpunt AH in Burgh is niet de ontsluiting, maar mtv/etm. Dus 1.500 mtv/etm minder, maar 

nooit autoluw natuurlijk. 

• Dat is een mening en er zijn andere oplossingen 

• Een parkeerterrein voor Albert Heijn maken aan de N57? 

• graag andere oplossingen 

• In Burgh heeft AH meer ruimte en parkeergelegenheid 

• Mensen vanuit Burgh eo gaan lekker omrijden richting Haamstede 

• Fijn dat Burgh wordt ontlast met verkeer...en jammer dat het verkeer x 10 richting kop van 

Haamstede gaat... 

• Regioschool en gezondheidscentrum op de plek van huidige AH levert evenveel bezoekers en 

verkeer op 

• Zicht op de 1e winkels in onmogelijk 

• wiens keuze is het die van dorpsraad of die van inwonerd 

• Niet Kuiper Compagnon is “ons” bureau , maar Bureau B + B. 

• Of je AH als publiekstrekker bestempelt is dat een keuze voor een bepaald soort publiek en 

dus een keuze 

• Waar is er volgens iedereen dan plek op de Roterij? 

• Market Plaza een publiekstrekker voor het winkelaanbod van Haamstede: tellen we even 

mee? Welke winkels en hoeveel winkels zijn er? Hoeveel mogelijkheden voor nieuwe winkels? 



• Hoe denkt de Dorpsraad de leegstaande winkels uit te laten baten? Laat staan nieuwe winkels 

erbij. 

• Verplaatsing naar De Roterij vergt uiteraard herstructurering. Uitstraling is niet minder dan 

Haringvlietplein! 

•  @Kees Veerhoek: heel graag antwoord op de vraag: 'hoe zeker is nu dat MP verhuist naar de 

Kop van Haamstede? Is de intentieverklaring met MP al getekend? 

• Naast veelheid van verkeer ook de veiligheid van de belang op de Burghseweg 

• waarom een AH? Er zijn meer supermarkten 

• Gaat het om de ondernemer van AH of om leefomgeving van bewoners en dorpsaangezicht 

• leuk en aardig dat autoluw, als brandweerman kun je nu al nauwelijks in de kazerne komen  

door fietsers en autos . dat wordt alleen gekker me AH daar. hoe gaat dat opgelost worden? 

• Hoeveel handtekening zijn er nodig om de verplaatsing van MP tegen te houden? 

• Geen bevoordeling van Albert Heijn. andere winkels en opties graag. 

• Er wonen ook mensen op de Roterij... 

• N.m.i. moet je juist de AH op de kop hebben om mensen te trekken naar het dorp. Meer 

doorstroom is goed voor de lokale ondernemers. Dit is al vaker bewezen in andere regio. Denk 

maar even aan foodcorners enz enz 

•  Met alle respect voor alle deelnemers maar ik ervaar een bijeenkomst waarbij iedereen de 

‘oude’ standpunten wederom herhaalt en dat vanuit de oude gezichtspunten. Zo komen we 

niet dichter tot elkaar 

• En dus moeten we maar toegeven op slechte plannen? 

• Wat gaan we daarvoor afbreken? 

• In/uitgang naar eerste winkels Noordstraat kan helemaal niet, je hebt het over huidige locatie 

OLV op Zee! 

• Als in en uitgang aan de Noordstraat ten koste gaat van de uitstar 

• Wie gaat dat betalen dat ondergronds parkeren?? 

• Waarom heeft men geen oog voor de overlast van de direct omwonenden? Waarom wordt 

daar niet naar geluisterd/ worden zij niet gehoord? 

• Ondergrondse parkeergarage zorgt ervoor dat niemand buiten AH komt en nog minder publiek 

in het dorp 

 

 

 

 

 

 
Rode draad: AH/Aldi bij entree Haamstede centrum, op zich niet tegen, maar onder voorwaarden/entree moet 
aantrekkelijk zijn ; hoe zeker zijn de plannen is er een intentieverklaring ? ; welke kennis heeft de Dorpsraad ? ; verplaatsing 
AH moet onderdeel worden van stedenbouwkundig pla n; nooit serieus onderzocht of betere bereikbaarheid van huidige 
locatie N57/Leliëndaleweg minder overlast op de dorpsas zal geven ; kan AH wel een trekker zijn voor die paar winkels 
(weinig mogelijkheden voor uitbreiding bestand) ; Burgh-Haamstede heeft rare relatie met AH, lijkt wel of alles daar om 
draait ; AH moet naar Roterij/ Roterij aantrekkelijker maken\her ontwikkelen/waar is dan ruimte ? ; In seizoen paal op 
Burghseweg anders komt heel Burgh (incl. vakantieparken) met de auto over de dorpsas naar Haamstede; waarom worden 
direct aanwonenden (omgeving Kriekenmeet) niet gehoord 
Reactie Dorpsraad: 

 



*Albert Heijn/autoverkeer. Sheet 5. 
 
De bedoeling van deze sheet was helder te krijgen bij de deelnemers hoe de combinatie 
van AH op de huidige locatie is te verenigen enerzijds met  
.het realiseren van een autoluwe dorpsas,  vanaf de stoplichten Noordstraat tot AH,  
.het ontmoedigen van bevoorradingsverkeer dwars door de woonwijk en Burgh te 
ontlasten van verkeer. 
En anderzijds helder te krijgen hoe het  nieuwe centrum van Haamstede zoals verwoord 
in sheet 7 zonder de ondersteunde publiekstrekker AH haalbaar is. 
 
Daarover zijn enkele  waardevolle opmerkingen gemaakt, samen te voegen tot: 
Door een betere ontsluiting naar AH in Burgh vanaf  de N57, die ook het 
bevoorradingsverkeer kan handelen, kan AH in Burgh blijven. 
Noodzaak is dan wel schatten wij in dat het een robuuste, voor de hand liggende  en 
aantrekkelijke ontsluiting moet zijn, zie verder bij sheet 12. 
Een andere inbreng was dat dat verplaatsing AH naar de kop van Haamstede weer 
verkeer vanuit Burgh over de dorpsas zou betekenen; dat is met de herinrichting van de 
Burghseweg die het voor autoverkeer onaantrekkelijk maakt ( push maatregel) en met 
de hierboven vermelde robuuste ontsluiting van Burgh wellicht op te vangen; via de  
nieuw aangelegde rotondes kan het verkeer vanuit Westenschouwen en het  Hogeweg 
gebied richting de kop van Haamstede geleid worden ( pull maatregel ). 
 
Verder concentreerden de chats zich op de volgende hoofdlijnen: 
AH is geen publiekstrekker, gebleken is in Burgh dat winkels  juist vertrekken bij de 
komst van AH. Wij schatten in dat er zeker kansen liggen voor nieuwe niche winkels in 
de foodsector maar ook niche aanbod in de non-food en voor nieuwe centrum-functies. 
AH is dan vooral de katalysator om traffic, publiek te genereren. 
Het is aan ondernemers of ze deze markt ook herkennen. 
Een veel genoemde locatie voor AH is de Roterij. 
Daarover het volgende: 
Op de Roterij is onvoldoende ruimte. Formido gebouw is al deels verkocht. Enkele  
genoemde leegstaande gebouwen en de daarbij behorende percelen zijn absoluut te 
klein. 
De locatie Bidfood biedt volstrekt onvoldoende parkeerruimte. 
Ook is deze locatie achterin het bedrijventerrein gelegen in een volstrekt 
onaantrekkelijke omgeving. We moeten beseffen dat de Roterij niet is te vergelijken 
met de uitstraling van het Haringvlietplein in Zierikzee. 
Deze ligging betekent tweeduizend autobewegingen over het gehele bedrijfsterrein, dat 
leidt tot een verkeersinfarct en zeer onveilig is tussen het industriële vrachtverkeer. 
En tenslotte, AH geeft aan niet te zullen verplaatsen naar de Roterij, wat gezien hiervoor 
is vermeld begrijpelijk is. 
 
Niet onvermeld mag blijven dat er zeker ook steun was voor verhuizing naar de kop van 
Haamstede. 
 
 
 



 


