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Jaarverslag van de Dorpsraad Burgh-Haamstede over het jaar 2020 
 
 
Algemeen 
 
Het bestuur van de Dorpsraad bestond op 1 januari 2020 uit 6 leden, te weten: Kees 
Veerhoek (voorzitter) en Kitty de Muynck (secretaris) en Ton Hanse (penningmeester) 
Maarten van Strien en Barend Geskus, Jacqueline Du -Parand, Zij zal zich vooral gaan 
bezighouden met sociaal-maatschappelijke onderwerpen. Het bestuur heeft in 2020 besloten 
bestuursvergaderingen gehouden. De besluit lijsten staan vanaf september op de website. 
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 afgehandeld. 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 en de laatste 2 ook van de werkgroepen. Voor de uitvoering van de dorpsvisie 
en Kees Veerhoek tevens van de stuurgroep. Naast de officiële vergaderingen van deze 
groepen vindt veelvuldig overleg plaats in werkgroepen. De werkgroepen zijn geformeerd op 
basis van aanmelding van inwoners. De werkgroepen zijn verdeeld in; Verkeer, Dorps as en 
Cultuur-Historisch centra. Hierna zijn de werkgroepen ingedeeld i.s.m. de gemeente 
Schouwen-Duiveland. 
 
Eind 2020 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 uitvoering 
van de dorpsvisie, en natuurlijk om iedereen een voorspoedig Nieuwjaar te wensen. De eerste 
helft van 2020 lag de Dorpsvisie stil i.v.m. Corona. Half september vond de herstart plaats. Er 
is in dit bericht een update gegeven van onderwerpen, die in de tweede helft van 2020 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. 
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 gemeentebestuurders gesprekken gevoerd. 
Vele onderwerpen passeerden de revue: Dorpsvisie, woonvisie, verkeersvisie, regionaal en 
lokaalverkeer, Regioschool, financiering, Task -force voor de dorpsvisie, convenant, 
communicatie visie, buurtauto, wonen enz.………De dorpsraad heeft in nauw overleg met de 
gemeenteraad, budget extra toegekend gekregen. “Overige Projecten” die niet tot de 
sleutelprojecten behoorden. 
Daarnaast is er door de voorzitter meerdere keren ingesproken bij raadsvergaderingen. 
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De Dorpsraad hecht er veel waarde aan inwoners te informeren/ betrekken bij de 
ontwikkelingen. Was dit helaas niet mogelijk in verband met de Covid 19/corona maatregelen 
dit te organiseren. 
In 2020 zijn 2 informatie momenten met de bevolking  gedeeld te weten in maart en 
november. Dit d.m.v. flyers. 
 
Openbare dorpsraadvergaderingen; 
De openbare vergaderingen hebben niet plaatsgevonden i.v.m. Covid 19.; 
In 2020 is in het begin fysiek vergaderd. Vanaf 13 Maart digitaal (Covid 19) gehouden: 
Nieuwsbrieven van de besloten vergaderingen september en december2020 zijn na te lezen; 
www.dorpsraadburghhaamstede.nl  
 
 
Dorpsvisie proces/ projectplan uitvoering dorpsvisie/ projectplan. 
Vanuit de dialoogfase waren hierin de opgestelde dorpsagenda’s van de vijf kernen in ons 
dorp verwerkt. Het is daardoor niet nodig om in 2021 een nieuwe uitgebreide dialoogfase op 
te starten.  Nadat de Dorpsvisie op 30 januari 2020 door de Gemeenteraad van onze 
gemeente Schouwen-Duiveland is vastgesteld zijn er vanaf december 2020 door middel van 
zorgvuldig samengestelde werkgroepen met inwoners van Burgh Haamstede drie 
onderzoeken verricht. Na rapportage kan overgegaan worden tot het opstellen van een 
stedenbouwkundig plan. Daarna kunnen de herinrichtingsplannen (strategisch programma; 
zie inhoud programma website dorpsvisie) gemaakt en tenslotte de bestekken voor de 
uitvoering van de sleutelprojecten worden opgesteld. Hiermee zal er veel tijd worden 
ingehaald want op dit moment lopen we iets achter mede door de coronamaatregelen, die 
in maart 2020 werden ingevoerd.  
 
Dorpsvisie proces 
De drie adviesbureaus zijn op het moment dat dit jaarverslag 2020 wordt geschreven bijna 
klaar om hun definitieve goed te keuren eind rapporten voor de cultuur 
Historische/landschappelijke analyse, de Dorpsas; het Verkeersonderzoek en de 
Herinrichting van de Centra Burgh en Haamstede aan te bieden aan het College van 
Burgemeester en wethouders, te verwachten in mei respectievelijk juni a.s. .  
 
Sociaal maatschappelijk domein/ leefbaarheid  
De zaken m.b.t. het sociaal domein zijn stilgelegd middels de corona maatregelen. 
Door de corona maatregelen zijn er geen activiteiten geweest, contact met de SMWO heeft 
plaats gevonden. 
Zaken die behandeld zijn; 
Dorpshuis inloop ochtend; in Maart was een inloop brunch gepland; gecanceld 
Empowercare; in contact met inwoners over zorgen en wensen; gecanceld 
Burgeradvies; bezoek inwoners 75 plus; gecanceld 
Contact SMWO i.v.m. leefbaarheid met M. Hoogeboom over de uitvoering inloop ochtenden. 
De 2 bestuursleden; J Du-Parand en K. de Muynck waren aanwezig. 
Dementie vriendelijk Zeeland; vroeg signalering Dementieel syndroom; digitale workshop; 19-
11-20 
Gesprek gemeente m.b.t. Kernpunt (dorpsvisie) iom de gemeente; 25/6/2020 
Thuis in de Kern; overleg met zorg en welzijn instanties; 15/1/2020 

http://www.dorpsraadburghhaamstede.nl/
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Leefbaarheid; Sinterklaas is op een creatieve wijze gevierd in het dorp 28/12/2020 
 
Wat gebeurde er verder in ons dorp 
 
Opsomming van zaken die behandeld zijn in de vergaderingen van de Dorpsraad; 

 Gesprek met de gemeente/ dorpsraad/Mw. van Heest; Kernpunt ontwikkelen 
(dorpsvisie) 

 Regioschool; onderzoek locatie 

 Convenant concept besproken  

 Leefbaarheid contact met SMWO 

 Kennismaking Burgemeester; 4/8/21 

 Bemoedigings bericht in het najaar i.v.m. (covid19) 

 Noord straat Boogerd project 

 Flyers naar de Burgers maart en november 2020 

 Kunststuk “sofie” onthult 

 Woningbouw 

 Polder tracé N57 

 Hanging baskets 

 Vuurtoren 

 Windturbines 

 Openbaar groen 

 Dorpen voor morgen 

 Kerstbomen geplaatst in de kernen 

 Kerstboomverbranding heeft plaats gevonden 

 4 mei herdenking heeft plaats gevonden met DB 
 
 
Bestuurlijke zaken  
De Heidag voor het bestuur is gehouden in januari 2020, helaas door Covid 19 geen evaluatie 
plaatsgevonden. 
Verkiezingsthema; het bestuur Het jaar 2021 zullen bestuursverkiezingen zijn, waarbij de 
aftredende leden zich verkiesbaar stellen en een nieuw lid zich beschikbaar stelt. 
Elk bestuurslid heeft een portefeuille.  
Stakeholders contacten? 
Bestuursleden volgende de herhaling van Bhv-cursus. 
Onderhandeling n.a.v. van compensatie Marine Kazerne Vlissingen/brief Ankie Smit 
 
 
Financiële zaken staan vermeld op de website 
Begroting 2020 
Jaarrekening 2020/verslag 
 
ICT zaken  
Afgelopen jaar had de dorpsraad twee websites te weten, “dorpsraadburghhaamstede.nl” en de in 
samenwerking met gemeente Schouwen-Duiveland ontwikkelde website 
“dorpsvisieburghhaamstede.nl” . Naarmate de dorpsvisie Burgh-Haamstede definitief werd 
vastgesteld en de uitvoering van de dorpsvisie bij de gemeente kwam te liggen, werd besloten om 
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van de website “dorpsvisieburghhaamstede.nl” een speciale website te maken rondom de 

uitvoering van de dorpsvisie, die bijgewerkt en onderhouden wordt door gemeente Schouwen-

Duiveland.  

U vindt op deze website onder meer contactgegevens, een agenda, nieuwsberichten en 

informatie over de diverse projecten die binnen de dorpsvisie tot ontwikkeling worden 

gebracht en/of uitgevoerd. 

 

Onze oude vertrouwde website “dorpsraadburghhaamstede.nl” , waarop wij onze bewoners 

informeren over alle zaken, die behandeld worden in de dorpsraad, was nogal verouderd en 

niet meer up-to-date. Er werd besloten tot de bouw van een nieuwe website. Dit ging zeer 

voortvarend en in november 2020 konden wij de nieuwe website in gebruik nemen. Helaas 

vanwege het niet doorgaan van de openbare vergadering, ging dit vrijwel geruisloos. De 

dorpsraad denkt met deze nieuwe website onze bewoners beter en duidelijker te kunnen 

informeren over het wel wee wat zich in onze dorpskernen afspeelt. 

Met de ingebruikname van deze nieuwe website is het ook eenvoudiger geworden om d.m.v. 
onze Nieuwsbrieven op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen In middels zijn er 
390 geregistreerde adressen en hopen dat dit nog verder uit zal breiden. Corona heeft ons 
tenslotte geleerd dat digitale communicatie heel handig en soms zelfs onmisbaar is.  
 
 
 
Secretariaat Dorpsraad Burghhaamstede 
Het secretariaat ontvangt alle mails, stuurt deze door naar het bestuur voor 
behandeling/beantwoording. Het secretariaat daarna voor beantwoording/ afhandeling zorgt. 
Besluit; besluitlijsten van de bestuursvergadering miv 2021 op de website geplaatst worden. 
Lief en leed pot 
Het secretariaat ontvangt mails van Burgers en instanties, deze mails gaan over diverse 
onderwerpen. 
Beantwoording en afhandeling geschied door leden van het Bestuur. 
 
 
 
 
 
 
 
Burgh-Haamstede 27-04-2021 
 
 
     
 
Kees Veerhoek (voorzitter)                                                   Kitty de Muijnck (secretaris) 
 
 
 


