
Notulen Openbare Dorpsraadvergadering 21 september 2022 

1. WELKOM 

Maarten van Strien heet de ruim 120 aanwezigen om 19.30 uur van harte welkom.  

 

Als afvaardiging van de gemeenteraad worden Hanno Canters (wethouder, o.a. belast met de 

dorps- en stadsraden), en de gemeenteraadsleden Laurence Haak (LSD) Ron Brink (LSD) Florus 

van der Pauw (SGP) en fractiesecretaris VVD Ramòn de Ceuninck van Capelle, welkom 

geheten. Afwezig met kennisgeving:  

 

 

2. AGENDA 

Voorstel agendawijziging. De agenda wordt omgedraaid op verzoek van Ricardo de Winter en 

Harm Post. Zij zullen de presentatie m.b.t. de vorderingen van de projectorganisatie ‘Realisatie 

Dorpsvisie voor de pauze houden. Vaststellen jaarverslag, financiële verantwoording, afscheid 

oud bestuursleden en aanstelling bestuursleden volgen na een korte pauze.  Ieder gaat 

akkoord. 

 

3.  MEDEDELINGEN. 

 

Per 1 mei is het Dagelijks bestuur van de Dorpsraad per direct terug getreden. De overige 4 

leden, Maarten van Strien, Barend Geskus, John van Veenhuizen en Irene Leijnse, zijn 

doorgegaan en hebben zo goed als mogelijk de taken onderling verdeeld. 

 

Op  18 augustus 2022 is de statutenwijziging van de Dorpsraad door de notaris vastgesteld. Ze 

zijn terug te vinden op de website. 

 

Er komt een einde aan het uitnodigen voor de Openbare vergadering van de Dorpsraad 

middels het bezorgen van  huis aan huis flyers. Dit is een behoorlijk dure aangelegenheid en 

ook niet milieuvriendelijk. We streven ernaar om de nieuwsbrieven  en straks ook de 

uitnodigingen zoveel mogelijk digitaal te doen en eventueel aangevuld met een advertentie in 

de Wereldregio. De heer Duin geeft aan dat de flyers wel belangrijk zijn voor mensen die niet 

digitaal te bereiken zijn. We gaan ons hierover buigen op welke manier ook deze inwoners op 

de hoogte kunnen blijven. 

 

 

        4.  KORTE TERUGBLIK. 

Na de huishoudelijke mededelingen en de vergaderorde wordt kort teruggeblikt op de status 

en realisatie van de  in 2020 vastgestelde dorpsvisie. Op de oproep voor de werkgroepen 

hebben  destijds 75 inwoners zich aangemeld. Er zijn 6 werkgroepen geformeerd waarvan er 5 

van start zijn gegaan.  De werkgroepen hebben inmiddels tussentijdse adviezen aan de 

projectgroepen geleverd. 

 

De Gemeente heeft i.s.m. de Dorpsraad en OVBH een communiqué uitgegeven in de vorm van 

een huis aan huis flyer waarin de tussentijdse resultaten van de project- en werkgroepen 

uitgebreid wordt beschreven. Het communiqué is ook terug te vinden op de website van de 

dorpsraad en de website van de dorpsvisie. N.a.v. het communiqué zijn Ricardo de Winter en 

Harm Post uitgenodigd om verdere toelichting te geven. 



 

 

         5.  TOELICHTING STATUS EN VOORTGANG INZAKE DORPSVISIE BURGH- 

  HAAMSTEDE. 

 Namens de projectorganisatie “Uitvoering Dorpsvisie Burgh-Haamstede” waren 

Ricardo de  Winter(gemeentelijk projectleider) en Harm Post (extern projectleider) 

aanwezig. Als  belangrijk onderdeel van de avond heeft Ricardo de Winter een zeer duidelijke 

uitleg gegeven  over de status en voortgang van een aantal lopende projecten m.b.t. de 

uitvoering van de  dorpsvisie.  

Ricardo  is sinds september 2020 betrokken als projectleider. 

Ricardo legt nogmaals de organisatievorm uit. De werkgroepen staan onder leiding van de 

Dorpsraad. Zij formuleren adviezen die naar de projectgroepen gaan. De projectgroepen staan 

onder leiding van Ricardo en Harm. In de stuurgroep worden de besluiten genomen. Deze 

besluiten gaan naar de Raad van Bestuur en naar de gemeenteraad. De gemeenteraad neemt 

uiteindelijk de definitieve besluiten. 

 

De dorpsvisie komt uit de papieren fase. Er zijn inmiddels 10 projecten gestart. 

De uitgebreide presentatie is terug te lezen op de website. 

 

VRAGEN VAN AANWEZIGEN: 

Christine van Royen:  Er zijn woningen gepland op de locatie van de Koebel en Bijkerk. Deze 

zit binnen 1 km van Natura 2000. Hoe zit het met het stikstof? Antwoord:  Het huidige bedrijf 

Bijkerk geeft veel verkeersbewegingen en de energie is op gas. De 25 woningen die er komen 

zijn gasloos evenals het nieuwe bedrijf wat op de Roterij zal komen. Deze stikstofreductie kan 

worden ingezet in de nieuwe plannen. 

De E-bikes zijn een stuk sneller geworden. Mogelijk moeten ze in de toekomst op de rijbaan. 

Antwoord: Daar kan nu al geen rekening mee gehouden worden. De Kloosterweg gaat 

mogelijk naar 30 km zone. Gert Jan van Buren: De bouwfase valt nu nog niet onder het 

stikstofbeleid. Wanneer gaat dat veranderen? Antwoord :De angst is dat het gaat 

veranderen waardoor het bouwen nog een groter probleem gaat worden. Verwachting is dat 

de Raad van State dit najaar een uitspraak doet maar de Raad laat zich niet sturen. 

Jan Duin: Er zijn 400 handtekeningen opgehaald als protest tegen de plannen van het 

poldertracé. Antwoord: Poldertracé val niet onder de dorpsvisie. Hanno Kanters: Dit is een 

politieke besluitvorming. Het onderzoek loopt nog Het is de Raad die het besluit neemt. 

Riet Driessen: de drempel op de Kloosterweg geeft veel herrie door alle busjes met 

aanhangers die langs rijden. Antwoord:  Overlast wordt erkend. Toevallig is afgelopen vrijdag 

een collega met verkeersdeskundigen gaan kijken om een goede oplossing te vinden.  

Emiel Dalebout:  dringend advies Kloosterweg. Zorg ook voor handhaving. Er wordt nog 

steeds te hard gereden. Ook wil hij zijn ernstige zorgen uitspreken over de ontwikkelingen 

rondom het busvervoer. Hij heeft 3 schoolgaande kinderen. Martin van Erp: Wat als de proef 

met de HUB voorbij is? Antwoord: Er worden indicatoren opgesteld. Mocht er onvoldoende 

draagvlak zijn dan zouden de bushaltes mogelijk weer terug kunnen komen. Robert 

Landegent: Komen er starterswoningen  in de Julianastraat? Antwoord: Ligt aan de 

ontwikkelingen in de woningmarkt. Het geeft nu een voorkeur aan gemêleerd aanbod. 

Inwoner: Er is weinig oog voor de wandelaar. Meer behoefte aan vrije wandelpaden. 

Antwoord: Aan de dorpsas is geen ruimte voor aparte wandelpaden. Zoals het er nu uitziet is 

de auto te gast of wordt op stukken helemaal geweerd waardoor de fietser en voetganger 

meer ruimte krijgen. 



Klaas Delfsma: wordt er met de groenvoorziening aan de Kloosterweg rekening gehouden 

met zonnepanelen? Antwoord: Op dit moment gaat het om het behouden van het groen en 

er wordt rekening gehouden met het specifieke groen. Kees Boogerd: Het vervoer van en 

naar de hub, wordt dit vrijwilligerswerk? Antwoord: Nee dat wordt door betaalde krachten 

gedaan. Bas van Damme: Waar gaat de koebel naar toe?  Antwoord: Onbekend of deze 

voorziening ergens anders geëxploiteerd gaat worden.  Hier is nog geen vraag over gesteld. 

Piet Verkaert: Is er al iets bekend over de regioschool? Antwoord: Laatste maanden zijn er 

geen ontwikkelingen. Het ligt bij de besturen van de scholen. De politiek wacht af. Johan 

Schepers: De Market Plaza zou een publiekstrekker moeten zijn voor de Noordstraat. Nu de 

Hema er komt kan deze winkel als publiekstrekker fungeren en is de verhuizing van de MP 

daardoor overbodig geworden? Antwoord: Het is door de Gemeenteraad vastgesteld en daar 

verandert de komst van de Hema niets aan. 

 

 

 

6. VERSLAGEN OPENBARE VERGADERING 

De financiële stukken zijn op de website van de Dorpsraad gepubliceerd nadat ze door de 

kascommissie bestaande uit  Remco van Moorst en Sabine Adelaar akkoord bevonden waren. 

Hierop is geen commentaar gekomen. De vergadering verleent de penningmeester , Ton 

Hanse, decharge voor het boekjaar 2021.   

Op verzoek van de zittende Dorpsraad heeft de kascommissie bestaande uit Sabina Adelaar en 

Remco van Moorst  een tussentijdse kascontrole uitgevoerd voor de periode 1 januari 2022 

tot 1 mei 2022 . De vergadering verleent decharge voor de periode 1 januari tot 1 mei 2022..  

Doordat de kascommissie maximaal twee kascontroles mag uitvoeren zijn beiden aftredend. 

Helaas konden zij niet aanwezig zijn om de dank voor hun inzet in ontvangst te nemen. 

De nieuwe kascommissie bestaat uit Barend Geskus en Bert van Hoeven. Deze worden tijdens 

de vergadering aangesteld. De vergadering is akkoord. 

 

Jaarverslag 2021. 

Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder het oude bestuur. 

Er zijn geen vragen of opmerkingen . Het jaarverslag 2021 wordt vastgesteld.  

 

7.  AFSCHEID OUD BESTUUR. 

Helaas waren Jacqueline Du Parant (net uit het ziekenhuis ontslagen) en Barend Geskus (op 

vakantie) afwezig. Wel aanwezig zijn Kees Veerhoek, Ton Hanse en Kitty de Muynck. Maarten 

heeft uitgebreid stilgestaan bij het vele werk wat het aftredend bestuur bereikt heeft de 

afgelopen jaren. Zij worden hartelijk bedankt  met bloemen en een applaus van de 

aanwezigen.  

  

8. VOORSTELLEN NIEUWE BESTUURSLEDEN 

 Er zijn 5 nieuw bestuursleden aangetreden als lid van de Dorpsraad Burgh-

Haamstede. De nieuwe bestuursleden zijn: Ron van der Deijl, Riet Beinema, Anne-

Mieke van Waveren, Jan-Edu Kelder en Aad Kouwenhoven. Zij zullen samen met de 3 

aangebleven leden Maarten van Strien (voorzitter), Irene Leijnse (secretaris) en John 

van Veenhuizen (penningmeester) het bestuur vormen. 



Maarten geeft aan dat hij het voorzitterschap invult totdat er uit het nieuwe bestuur een 

nieuwe voorzitter is gekozen en er een goede overdracht heeft kunnen plaatsvinden. Als 

uiterlijke datum van aftreden stelt Maarten 1 januari 2023.. 

 

9.  SLUITING 

 

Maarten dankt alle aanwezigen voor hun komst. De grote opkomst en betrokkenheid wordt 

zeer gewaardeerd. Om 22.00 uur wordt de vergadering gesloten waarna aanwezigen worden 

uitgenodigd op een drankje en hapje. 

 

 

 

 


