
Notulen 15 november 2022 werkgroep WG3 
 
Aanwezig: John van Veenhuizen (vz), Mariska den Hartog (notulist), Jan Harman van den 
Hamer, Maarten van Strien, Riet Beinema, Kees Boogert, Henk van der Veer, Ellie de Jong, , 
Ton Wegman, Aad Kouwenhoven, Jan Wormeester, Dirk Eisinga, Anne-Mieke van Waveren, 
Niels Groenendijk, Theo Nieuwenhuizen  
 
Afwezig met kennisgeving: Susan van Damme, Robbert Landegent, Juliët Wiggers, Jan 
Wormeester, Ricardo de Winter, Michel Bouwman 
 

1. Opening en welkom 
 
John opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen welkom.  
 

2. Mededelingen en vaststellen agenda 
 

John van Veenhuizen: We zijn gebleven bij de volkstuinen. Dan houden we nog over Aldi, 
woningbouw, campings, evenementen 
 

3. Vaststellen TA bijeenkomst 31 okt 
 
Kees Boogert: Op bladzijde 3: Suggesties gezondheidscentrum. Ik wil de volgende aanvulling 
doen: Als je dat daar doet, gaat dat wel ten koste van het dichtbij parkeren. Spreiding zou 
dan handig zijn, zodat het elkaar niet te veel in de weg zit. 
Aad Kouwenberg: De pilot voor de mobiliteitshub heeft alleen zin als de definitieve plaats al 
bekend is.  
Maarten van Strien: Er is verzekerd dat de definitieve hubs op een andere plek komen. 
Aad Kouwenberg: Het gaat me erom dat er in het vorige verslag gezegd is wat ik net zei. 
Maarten van Strien: Stukje wonen: ik vind dat we afgedwaald zijn naar andere woonlocaties. 
Terwijl we ons meer hadden moeten richten op de Kriekemeet.  
Kees Boogert: Op de plaats van Noordstraat 34-36 kun je volgens mij nog woningen bouwen.  
Algemene opmerking: men wil liever grond opofferen aan woningbouw dan aan Market 
Plaza. 
 

4. Discussie onderwerpen 
 

Andere trekker 
 
John van Veenhuizen: We gaan verder waar we vorige keer gebleven zijn. Dat is ‘een andere 
trekker’. Market PLaza is nu als zodanig gepositioneerd. Houden we het daarbij? Wat is 
eventueel een alternatief? 
Kees Boogert: Hema functioneert wel als een alternatieve trekker. Er moeten dan wel meer 
parkeerplaatsen bij. Maar minder dan wanneer je een Market Plaza daar zet. Dan hoeven de 
volkstuinen niet weg.  
Riet Beinema: Is dat wel zo? 
John van Veenhuizen: Er wordt een aantal bezoekers geschat dat daardoor aangetrokken 
wordt, daar hoort een bepaalde hoeveelheid parkeergelegenheid bij als voorwaarde. 



Anne-Mieke: Krijg je alles bij elkaar dan niet heel veel parkeerplaats in verhouding tot de 
rest? Kun je dat nog fraai houden qua aankleding en groen? 
Niels Groenendijk: Misschien moet je vragen aan de eigenaren van Hema hoe zij erin staan.  
 
Ton Wegman: We richten nu heel erg op trekkers. Maar we moeten ons meer focussen op 
het autoluw maken van de dorpsas.  
Naast de winkels zijn er nog heel wat andere publiekstrekkers (horeca). We zouden een 
groot parkeerterrein zoals in Renesse moeten realiseren.  
Het plan voor Market Plaza is allang een voldongen feit. En ik hoor nog steeds heel veel 
mensen die de hakken in het zand zetten hiervoor.  
John van Veenhuizen: Maar we zitten hier om de input van inwoners op te halen, het 
vertrekpunt is inwonerparticipatie. Als mensen hier het allemaal niet zien zitten, verwoorden 
we dat in ons advies. We worden het nooit helemaal eens met zijn allen, maar dat wordt wel 
genoteerd.  
 
Dirk Eisenga: Ik wil nog iets te berde brengen als tweede trekker. Ik vraag me al lang af 
waarom het centrum zo leeg en doods is. En waarom is er in het dorp niet iets als een Burger 
King of Mc Donalds? 
Jan Harman vd Hamer: Je zit met aantallen, die zijn hier te laag voor dat soort ketens om 
zich te vestigen. Die beginnen daar niet aan.  
Henk van der Veer: Ik heb vorige keer een proefballonnetje opgelaten. Maak van die hoek 
een dorpshuis.  
John van Veenhuizen: Staat al genoteerd. 
 
Groenvoorziening 
 
Ton Wegman: We wonen hier in een prachtige omgeving. Het huidige parkeerterrein ziet er 
mooi uit qua groenvoorziening. Het mooiste zou zijn dat je een echte plaza hebt met groen, 
bankjes, een fontein. Dan zou alleen Noordstraat 34-36 moeten wijken. Zorg dat we een 
prachtig groen plein hebben met een goede uitstraling. Zoals de Noordstraat er nu uitziet, 
schaam ik me kapot voor ons dorp.  
John van Veenhuizen: Maar in dorpsvisie staat dat men Noordstraat 34-36 wil behouden.  
Ton Wegman: Stel dat het niet lukt om daar een ondernemer voor te vinden? Dan kun je 
daar alsnog een plan voor groen en bankjes voor maken.  
Niels Groenendijk: Advies: als we weten dat het heel moeilijk wordt een ondernemer te 
vinden, geef dan aan de gemeente aan wat je wel wilt, bijvoorbeeld een plein/entree. 
Anne-Mieke: Er kan iets moois gemaakt worden van de Noordstraat. We wonen in het 
groen, maar in het dorp staat weinig groen of het is slecht onderhouden.  
John van Veenhuizen: Dus: Meer groen in de kern en specifiek benoemen dat oude houtwal 
bij volkstuinen behouden moet blijven. In de Noordstraat kan ruimte komen voor speelse 
inrichting wanneer enkele bomen verdwijnen.  
Theo Nieuwenhuizen: Juist door kastanjebomen weg te halen haal je het karakteristieke van 
het dorp weg. Er is een terugplantplicht, je kunt daar best kastanjes terug planten, maar met 
goed snoeibeleid.  
 
Rhooms Katholieke Kerk 
 



Riet Beinema: Stel dat de kerk het gebouw af wil stoten, dan kun je het eventueel 
herbestemmen.  
Ton Wegman: Ik vind het ook een prachtig gebouw, maar je zal offers moeten brengen op 
de lange termijn. Dus ik zou het afbreken ten faveure van de ontwikkeling van de 
Kriekemeet. 
 
Overige voorzieningen 
 
Henk van der Veer: Ik zou die papiercontainers op de Kriekemeet graag weg willen hebben. 
Ze staan maar 1 keer per week open. En het ziet er ook niet fraai uit. 
 
Evenementen 
 
Algemene opmerking: Aan een kermis is niet per se behoefte in het dorp. Die hadden we 
ooit in Burgh-Haamstede, maar was klein. 
Niels Groenendijk: OVBH heeft net gestemd voor BIZ en willen wel meer evenementen, 
maar dan met authentiek karakter.  
Kees Boogert: Hoe staan de ondernemers tegenover de uitbreiding van het aanbod in 
b&b’s? 
Niels Groenendijk: We zijn heel blij met wat ondernemers doen/durven, maar we zijn ook 
kritisch. 
John van Veenhuizen: Zorg daarbij is wel dat de bestemming van panden verandert. 
Niels Groenendijk: Enerzijds juich je ondernemerschap natuurlijk toe, zeker als panden 
opgeknapt worden en dat het aangezicht verbetert. Anderzijds moet het niet doorslaan. 
Maar daar kan de huisvestingswet van de VNG bij helpen. Die maakt het voor de gemeente 
mogelijk om toeristische verhuur te voorkomen of te beperken.  
 

5. Vragen en opmerkingen werkgroepleden 
 
NVT 
 

6. Rondvraag 
 
John van Veenhuizen: Graag jullie aanvullingen op TA 3.3 nog doormailen, graag deze week. 
We bundelen alles tot een geheel. Daarna gaat alles richting Ricardo. En dat is de afsluiting 
van deze werkgroep. 
 
John sluit de bijeenkomst om 20.30 uur. 


