
Verslag van de algemene vergadering van de Dorpsraad Burgh Haamstede op  30 augustus 2019 in 
het Dorpshuis De Schutse te Haamstede. 

1. Na een hartelijk welkom door de voorzitter Kees Veerhoek, in het bijzonder tot de aanwezige 
gemeenteraad leden worden onder de mededelingen de verslagen van de vergadering  van 28 juni 
2018 uitgedeeld. Er is een goede opkomst (geschat tussen de 50-70 aanwezigen).  

2.  Er wordt op dit moment  gesproken over het begeleiden van een buurtauto in samenwerking met 
andere dorpsraden ten zuiden van de delingsdijk. 

3. We streven ernaar dat er meer openbare dorpsraadvergaderingen komen. Er kunnen nog op- en 
aanmerkingen gemaakt worden op het verslag van 28 juni 2018. Het verslag is wel goedgekeurd door 
de thans aanwezigen. 

4. Door de heer Martin van Rossum, wonende aan de Hogeweg, is een zienswijze ingediend. Hij vraagt 
om een extra dorpsraadvergadering te houden voor een “Right to Challenge”  met name voor de 
sleutelprojecten en andere nieuwe plannen, ideeën en zienswijzen in te brengen in de Dorpsvisie, 
waarover we het eens zouden moeten worden. De wijze van uitvoering is een ander onderwerp. De 
Dorpsvisie  gaat voor vaststelling naar de gemeenteraad en  voor de uitgaven in de komende jaren 
wordt er zo mogelijk rekening mee gehouden in de begroting van 2020. Alle inwoners en 
ondernemers kunnen hun wensen en zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. Er zijn op dit 
moment tenminste 34 mensen, die tegen de aanleg van het fietspad achter het Boeijesbosch, de 
W.G. Bootlaan en langs ’t Zeepe terrein  zijn. Er blijkt onvoldoende ruimte te zijn voor een voetpad, 
fietspad en ruiterpad binnen de beschikbare ruimte van 2.50-6.00 meter. Visies zijn ingediend.  

5. Jaarverslag 2018 wordt goed gekeurd. 
6. De kascommissie heeft de afrekening  en de balans over  2018  zorgvuldig  onderzocht en 

gecontroleerd en verleent decharge aan de penningmeester mevrouw Kitty de Muynck. De 
penningmeester wordt bedankt voor haar goede werk. De jaarrekening en balans worden getoond 
en  vast gesteld door de aanwezigen. 

7. De begroting 2019 wordt getoond  ter kennisname.  Een begroting 2020 tot 2023 wordt voorbereid 
in samenwerking met de gemeente en de projectleider van de Dorpsvisie.   

8. Bestuursverkiezing, Jacqueline Du Parant heeft zich beschikbaar gesteld om het bestuur te 
versterken. Ze wordt voorgesteld en benoemd tot bestuurslid. Er wordt nog naar een bestuurslid 
gezocht uit het verenigingsleven en of voor de belangen van de jongeren. 

9. Deeltijd wonen is nader onderzocht. Mede naar aanleiding van het gehouden deel onderzoek  in die 
gebieden waar zowel permanente bewoning als recreatieve bewoning was toegestaan is door de 
gemeenteraad geregeld dat de kernen  alleen maar permanent bewoond mogen worden.    Martin 
van Rossum spreekt in op dit punt. In de toekomst moet dit anders. Bijvoorbeeld resultaten in 
discussie brengen en controle uitoefenen. Daarna volgen wat ermee gedaan wordt. de nota 
maatschappelijke voorzieningen komt ter sprake.  De heer Stigter verwijst naar bladzijde 17 inzake 
de baanderheerlijkheid en het bestaansrecht ervan. Het is een vergrijsde gemeente; de Duinen zijn 
voor mensen van het eiland. De Regioschool is een belangrijk project voor Burgh Haamstede. Er is 
een flyer uitgedeeld, waarbij verwezen wordt naar het integraal huisvestingsplan. Er zijn 18 aspecten 
om de regioschool in Burgh Haamstede te plaatsen en de beide scholen te behouden. Zoals o.a. 
afstand; aantal kinderen; algemene voorzieingen, ligging enz., de ouders zijn voor, verder wordt 
verwezen naar de website. Martin van Rossum reageert erop. 26 juni was de informatie bijeenkomst 
voor de ouders in Burgh Haamstede. Vrijwel allen waren voor het handhaven van de beide scholen in 
Burgh Haamstede. Het aantal leerlingen in Burgh Haamstede bedraagt 235, in Renesse 78 en 
Scharendijke 106. 

10.  Er zijn zes avonden georganiseerd voor terugkoppeling van de bevolking naar de Dorpsraad over de 
Dorpsvisie. Er is veel informatie opgehaald, we zijn het niet altijd eens, zoals met het aan te leggen 
fietspad in Burgh en het poldertracé. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad en dan komen we terug. 
Martin van Rossum deelt mede dat we het met de uitvoering anders gaan dan nu is beschreven. 
Twee keer per jaar een Dorpsraadvergadering is voldoende. Diverse insprekers, Van Esch en Mey ( 
fietspad ), Boogerd (goed plan), Duin (N57), en Van den Hamer (met een compliment),  waarvan 



kennis is genomen en meegenomen wordt voor het vervolg traject. Gedacht wordt al aan 13 
september aanstaande.  

11. De voorzitter geef t een toelichting over het vervolgtraject. 13 september is er een extra 
dorpsraadvergadering op verzoek van  Martin van Rossum en zijn ondertekenaars en ondersteuners. 
De Dorpsvie  is klaar en het is wachten op een besluit van de gemeenteraad in oktober a.s. Ook over 
de beide aan te leggen rotondes wordt gesproken, de N57  en de Dorpsas. Ook een compliment aan 
de Dorpsraad voor het werk dat is verzet.  Door Kees Veerhoek, Maarten van Strien en Ton Hanse 
wordt nog nader ingegaan op de vastgestelde Dorpsvisie, die wat de Dorpsraad betreft nu 
goedgekeurd kan worden door de gemeenteraad. Natuurlijk kan er op gereageerd worden, ook bij 
de uitvoering in deelprojecten.  

12. Martin van Rossum komt met zijn alternatieve plan, dat 13 september wordt uitgelegd . Afspraken 
vast leggen in dialoog met gemeente. De kascommissie wordt gewijzigd. Johan Vredenbregt wordt 
bedankt voor zijn werk gedurende laatste drie jaren en de heer Jan Stigter stelt zich beschikbaar voor 
deze commissie, samen met John Jansen, die nog een jaar  deelneemt.  Mevrouw Haeck verwijst 
naar bladzijde 91 punt 5.2.3 waar zij een tekst mist over wandelen. Jan Duin wijst op bereikbaarheid 
van de ziekenwagen. Stoplichten tot 30 km. plaatsen. (bijvoorbeeld als in Portugal) Rob van Heekelen 
ziet dat er veel senioren zijn, hij is zelf 26 jaar en mist de jongeren en de plannen voor de jongeren. 
De voorzitter legt nog uit dat Burgh Haamstede een groeikern is en dat de overige kernen 
balanskernen zijn behalve Zierikzee en Bruinisse, de andere groeikernen. Ook de huurwoning en 
koopwoning   voor jongeren blijft een punt van aandacht. Hans Kloet woont in de W.G. Bootlaan en 
is deeltijd bewoner, voor 30% van een jaar. Hij wijst nog eens op het aan te leggen fietspad en de 
mountain bikers. John van Veenhuizen vraagt over het Gat in de Noordstraat en het te bouwen hotel 
met 17 kamers. Er moet een beeld kwaliteitsplan komen.  Het besluit tot bouwen is echter al 
genomen. Martin van Rossum spreekt nog over de Leliëndaleweg, Albert Heijn, de Regioschool, 
Goudzwaard en het stede bouwkundig plan. Dat moet anders.      

13. De rondvraag en de sluiting gaan samen,waarna de voorzitter de vergadering zo rond tien uur afsluit 
met een dankwoord aan  allen voor de inzet en bijdragen. 

   


