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Agendapunt          omschrijving                  besluit/website    

 

Dorpsraad besloten vergadering 
Agenda 2022- 4-01;  9.00  uur- 11.30 uur 

Plaats; teams; zie link Barend 

 

 

Aanwezig/afwezig 

 

 

 

 

J.Du-Parant; afgemeld 

                                     

Opening 

 

Agenda goedkeuren  

Mails betreft zaken zijn toegestuurd aan bestuur. 

 goedgekeurd    

Besluitlijst/ 

website plaatsen 

December besluit; wordt ongewijzigd vastgesteld. 

plaatsen op de site. 

goedgekeurd    

1.Plan van aanpak werkgroepen 

2. 

 Werkgroepen 
 (Plan van Aanpak) 
Het plan wordt toegelicht aan het bestuur. Documen-
ten die belangrijkzijn voor het bestuur wordt toege-
stuurd. 
 
 

Ter info    

3. reactie uit het dorp. Reacties mbt het 

formeren werkgroepen 

Enkele reacties; helderheid verschaffing mbt 

project. Verder positief beeld 

tkn    

      

      

      

4.Brief naar de Raad opplussen bedrag 

ondersteuning Is verstuurd 
besluit    

5.Overleg over offertes ondersteuning/  

werkgroep leden.; Jan-Harmen Hamer  

en Mariska den Hartog 

John en Maarten nodigen Jan-Harman en Mariska 

uit om het takenpakket van de ondersteuning de 

werkgroepen te bespreken. John en Maarten doen 

besluit    
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datum voorstel eerst via Kees. 

6.Voorstel OVDB; Park project plan; film 

presentatie is toegestuurd 

Korte presentatie  van 15 minuten.  
Presentatie Ondernemers Vereniging. Nadja Bom en 
Olivier van der Bogt worden toegevoegd.  
  

 

Kees stelt voor om de input de volgende keer te be-
spreken vergadering 17/1/22  en daarna zal reageren. 
Vergadering wordt gesloten. 
 
 

. 

Besluit 17/1    

      

Overige punten;      

Brief gemeente Ruimte en milieu; betreft; 

Marketplaza, toegestuurd aan bewoners rond 

het gebied  van de Kriekemeet. 

 

 Op 25 januari wordt bijeenkomst door 

de Gemeente georganiseerd voor 

bewoners rond de Kop van Haamstede. 

Gemeente heeft 3 opties die ze aan de 

bewoners en betrokkenen wil voorleggen. 

Hoe verhoudt dit tot de werkgroepen? 

Punt van aandacht: in hoeverre 

vertragen dit soort  sessies het totale 

traject.  
Irene en John gaan als afvaardiging naar 

deze avond. 

tkn    

Presentatie sheets en de “troonrede”op de site 

plaatsen. Notulen 8/12/21 

Sheets zijn geplaatst, filmpje presentatie Kees, staat op 
you tube.   
 

besluit    

Terugblik/vooruitblik handelen inzake; 

Griezeltocht/ Sofie project  

 Griezeltocht en Sophie hebben hun geld gekregen. 
Bedankjes zijn van M.Willemse en Iris Noldus 

besluit    
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Voorstellen altijd eerst naar het secretariaat/ besluit 

in nemen DB> bestuursvergadering 

      

Stuurgroep notulen/ stand van zaken Toelichting Kees     

 

 

 

Stuurgroep notulen en stand van zaken 
 Voorkomen geheime agenda en uitspraken Verslag 
wordt na goedkeuring  
 verzonden en kan vervolgens geplaatst worden de site 
van de  
Dorpsraad via link te vinden op de site dorpsraad. 
 

 

    

Huishoudelijke zaken;      

      

Convenant /statuten   Statuten en huishoudelijk reglement 
Goed kijken naar statuten. Kees geeft aan dat er nogal 
wat veranderd/aangepast is.  
Bestuursverantwoordelijkheid goed geregeld n.a.v 
wetswijziging. Kees  geeft aan welke zaken onrechtma-
tig weggepoetst zijn… Kitty stuurt oud/nieuw statuten 
toe. 
 Convenant wordt ook behandeld komt  in de vergade-
ring 17/1. Wordt onder aandacht gebracht van de be-
stuursleden via de mail toegestuurd. 
 Dorpsraden onderling stemmen niet af of is een lang-
durig proces (vraag Irene) 
Reactie van de gemeente; mail Heleen Vis  
 
 

. 

besluit    
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Portefeuille soc. domein; Rol 

Dorpsraad/gemeente/dorpshuis 

Planning inloopochtend; hier wordt contact over 

gehouden met Zeeuwland 
Heleen Vis komt in een vergadering sociaal Domein. 
Afspraak  17 maart 2022? Wanneer nodigen wij Mevr. 
Vis uit? (Kitty) – 7 maart 11.00 
 3 gemeentelijke vertegenwoordigers/ dorpshuizen 
stonden in de krant Vraag. Maarten m.b.t maaltijden 
initiatief Ron Brink 
 
 
 

 

besluit    

Regioschool ontwikkelingen Situatie wordt toegelicht door Kees. Het traject ligt 
voorlopig stil door de impasse die is ontstaan tussen 
de scholen. W.s. eerst verkiezingen.  
Kees geeft nogmaals het belang voor BH aan dat de 
school in het dorp blijft met alle voorzieningen die met 
een school samen hangen. 
De huidige scholen voldoen niet aan de gezondheidsei-
sen dus een besluit in de nabije toekomst over een 
nieuwe vestigingsplaats is onvermijdelijk. De financiën 
voor nieuwbouw liggen er al. 

 

tkn 

 

   

Jeugd betrekken uitvoering werkgroepen Maarten en Irene doen oproep middels een mail naar 
diverse contact personen en facebook oproep.; Dorps-
raad zoekt jeugd; voortgang?>> Jeugd betrekken bij 
werkgroepen 
Irene: er is contact geweest. We roepen mensen bij 
elkaar. Priscilla  wordt uitgenodigd. Er is met jeugd 
gesproken na het versturen van  
een mail . Kitty vraagt  
of een artikel in de Wereldregio zin heeft Kees geeft 

besluit    
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aan dat in  
 eerste instantie een bijeenkomst met een groepje 
jongeren  startpunt moet/kan zijn Jeugd betrekken bij 
werkgroepen. 
 
 

 

  tkn    

Bouw SD verslag van Ton/overleg met Joppe Verslag gesprek Dorpsraad / Joppe 
Bouwlocaties. Burgh-Haamstede kent krimp. Vd Wou-
de heeft hier een  
verkeerde conclusie aan verbonden. Kees geeft aan 
dat meer  
 woningbouw zal gaan leiden tot toename 
 11 locaties aangemerkt als bouwlocatie door inbreng 
dorpsraad  
 Inbreng betreft 20-25 woningen op korte termijn Er 
zijn kansen op  
korte termijn / Sluispad - Juliana/Bernardstr. - scholen 
- duinen  
Werkgroep woning moet voornoemde locaties bespre-
ken. Niet zo zeer locatie maar wel invulling. Voorstel 
voor locaties: doelgroepen, invulling, kernprofielen 
etc. 
Intro bij werkgroep door Ricardo en vz woningbouw-
vereniging a.h.v  
 fiches 
 4 ontwikkelaars per plan en korte presentatie laten 
spreken bij  
werkgroep Er wordt meer inbreng verwacht van de 
gemeente 

Graag delen binnen het bestuur. 

tkn    

Mail H. Vis/ school 29/1/22 Toegestuurd     
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Economische 

zaken/toerisme/recreatiesport/subsidies/ 

Vergunningen 

 

Stavaza inventariseren Oppakken van kwesties die 

dit item betreffen; uitkomst onderzoek door de 

gemeente. 

besluit    

Ingekomen post/mails Portefeuille houders     

ICT/website sociaal media/Dropbox/laptop 

 

 

Website aanvullingen; 

Dropbox voortgang; Jacqueline/John/Irene met 

Barend een afspraak maken. 

Back-up voor Barend; Dropbox vol; documenten 

op USB-stick zetten. 

Waarneming tijdens zijn vakantie;  

Activiteiten op facebook zetten en bewoners 

triggers geven de website te bekijken. 

Evenementen? 

loopt    

Financiën/penningmeester 

 

Overzicht Q4 en jaaroverzicht zie mail  

Zoeken naar nieuwe penning meester 
Map financiën afronden.>> Financiën en Takenpakket 
gaan naar de volgende vergadering. 
Tevens doorgeschoven punten, statuten en werkgroe-
pen. Gat Goudzwaard  
 presentatie in raad wordt doorgeschoven naar februa-
ri; plan Noordstaete  

 

Naar 7-2-22    

Sociaaldomein/welzijn/gezondheid. 

Contact met stakeholders/ Jeugd 

 

 

Oppakken jeugd portefeuille 

Inloop Schutse 

Uitnodigen Heleen Vis;  

 

Gesprek plannen    

Secretariaat/mailbox/archivering/afwikkeling 

post/agenda/besluitenlijst 

 

 

Taak/ herverdeling bestuursleden; toegestuurd via 

mail. 

Naar 17-2-22    

Bestuurszaken KVK nieuwe bestuursleden loopt    
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Nieuwe leden inleveren kopie paspoort, Kitty zal de 
rest verzorgen zie mail. Takenpakket gaan naar de 
volgende vergadering. 
Tevens doorgeschoven punten, statuten en werkgroe-
pen. Gat Goudzwaard  
 presentatie in raad wordt doorgeschoven naar 17 
januari; plan Noordstaete  

 

Evaluatie Schutse Gesprek plannen. loopt    


