
Openbare dorpsraadsvergadering
8 december 2021 - aanvang 19.00 uur 

Zoals beloofd op 6 oktober j.l. nodigt  
de Dorpsraad u uit om u nader te 
informeren over de instelling van 
werkgroepen voor de ‘Uitvoering 
Dorpsvisie Burgh-Haamstede’. Tot 
op het laatste moment hoopten we 
dat we elkaar fysiek zouden kunnen 
ontmoeten in de Schutse. Helaas is 
dit door de recent aangescherpte 
coronaregels niet mogelijk.

Vanwege het grote belang van het 
onderwerp hebben we niet voor uit-
stel gekozen, maar voor een digitale 
bijeenkomst. De bijeenkomst begint  
om 19.00 uur. Vanaf 18.45 kunt u 
inloggen. 

Om te waarborgen dat deze infor-
matieve vergadering vlot verloopt is 
de chatfunctie uitgezet en kunnen 
via het digitale kanaal geen vragen 
worden gesteld. Wel kunnen de vra-
gen, met een maximum van twee, na  
afloop gestuurd worden naar: 
secretariaat@
dorpsraadburghhaamstede.nl

Digitaal deelnemen aan deze 
vergadering
De link voor deelname aan deze ver-
gadering, komt op de homepage van 
onze website te staan. 
www.dorpsraadburghhaamstede.nl.  
Deze geeft direct toegang tot de ver-
gadering. Daarnaast delen we de link 
via onze Facebookpagina en als u zich 
heeft aangemeld voor onze digitale 
nieuwsbrief ontvangt u de link ook per 
e-mail. Er zal tevens een opname wor-
den gemaakt die daags na de bijeen-
komst op YouTube te vinden zal zijn. 
Nadere informatie hierover vindt u op 
de site van de Dorpsraad.

Aanmelden Werkgroepen
Wij hopen dat de opbrengst van deze 
avond een hoog aantal aanmeldingen 
voor de diverse werkgroepen zal zijn, 
en daarmee een breed gedragen in-
breng kan hebben voor de projecten 
zoals opgenomen in de Dorpsvisie. 

Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn onze digitale vergadering bij te  
wonen en toch graag deel wilt uitma-
ken van een werkgroep, geef u dan in  
ieder geval op en denk mee! Hoe u zich 
op kunt geven staat op de achterzijde 

van deze flyer. Aanmelden kan vanaf 
nu t/m 10 december.

Onderstaand de onderwerpen 
waar de Dorpsraad met u over 
van gedachten wil wisselen:

Werkgroepen uitvoering 
dorpsvisie Burgh-Haamstede
Zoals aangekondigd in onze ‘Openbare  
Dorpsraadvergadering’ van 6 oktober  
zal de dorpsraad zich inzetten om 
werkgroepen samen te stellen die ac-
tief participeren bij de uitvoerings-
plannen van de Dorpsvisie. In deze 
werkgroepen krijgen inwoners van 
Burgh-Haamstede optimaal de ge-
legenheid om met elkaar in gesprek 
gaan en te discussiëren over de uit-
voeringsplannen van de verschillende 
projecten. Op deze wijze wordt invul-
ling gegeven aan de breed gedragen 
wens om een volwaardige bijdrage te 
leveren aan de burgerparticipatie. 

We streven deze burgerparticipatie na 
met oog voor voortvarendheid in het 
proces. De projectgroepen ontvan-
gen, naast advies van de werkgroe-
pen, ook adviezen van externe orga-
nisaties (Natuur, Cultuur, MKB, Horeca  

Uitnodiging
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Nederland) en externe overheden 
(Provincie, RWS, Waterschap). Al deze 
adviezen worden meegewogen in het 
uiteindelijke advies van de PG aan de 
Stuurgroep. De positie van de werk-
groepen in de organisatiestructuur is 
beschreven in het “Uitvoeringsplan 
Dorpsvisie Burgh-Haamstede” en door 
de voorzitter op 6 oktober toegelicht. 
Zie de schematische weergave onder-
aan deze pagina.

Voorwaarden voor deelname
De voorwaarden voor deelname aan 
één of meerdere werkgroepen zijn de 
volgende:
•  Men moet een permanente inwoner 

van Burgh-Haamstede zijn.
•  Men mag maximaal aan 2 werkver-

banden (project- en/of werkgroep) 
deelnemen.

•  Indien men deelneemt aan een werk- 
en een projectgroep mogen deze 
niet over hetzelfde onderwerp gaan.

•  Men mag geen lid zijn van de stuur-
groep en/of klankbordgroep. 

•  Kandidaten moeten bereid zijn om 
vergaderingen bij te wonen en de 
voorliggende stukken te beoordelen.

•  De geschatte tijdsbesteding is  
inclusief het nodige leeswerk ca. 
12 uur per maand gedurende een  
periode van een half jaar.

De Dorpsraad levert de technisch 
voorzitter van de werkgroepen en zal, 
van de bij de projecten betrokken ad-
viesbureaus, ondersteuning krijgen 
bij zowel de informatievoorziening 

voorafgaand aan de vergadering als 
de presentatie van de voorliggen-
de plannen tijdens de vergadering. 
Voor de verslaglegging, rapportage 
en advies aan de projectgroep en de 
Dorpsraad zal externe ondersteuning 
worden gezocht. De vergaderingen 
zullen bij voorkeur fysiek plaats vinden 
in een daarvoor coronaproof geschikte 
ruimte. Hierbij dient er rekening mee 
te worden gehouden dat de vergade-
ringen in de avonduren plaats zullen 
vinden.

Taken werkgroep
De taken van de werkgroep zullen  
bestaan uit de navolgende werkzaam-
heden:
•  Voorliggende plannen beoordelen, 

gedachten uitwisselen en bediscus-
siëren.

•  Gezamenlijk consensus bereiken 
over een advies m.b.t. het voorlig-
gende project (minderheidsstand-
punten worden niet opgenomen).

•  Een luisterend oor zijn en draagvlak 
creëren in de dorpsgemeenschap.

De werkgroepen die als eerste 
opgestart worden zijn:
1.   Beeldkwaliteitsplan/ Stedenbouw-

kundig plan van de Dorps-as.
2.   Optimalisatie verkeersveiligheid 

Kloosterweg.
3.   Herontwikkeling kop van Haam-

stede w.o. Locatie Market Plaza.
4.   Pilot Mobiliteitshub.
5.   Woningbouw van twee kleine 

inbreidingsplannen, herinrichting 
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Stuurgroep

WerkgroepenProjectgroepenKlankbord-
groep

voormalige Gemeentewerf.
6.   Ontsluiting Burgh (werkgroep 

start vanaf maart 2022).
7.   Geluksmomenten en verfraaiing 

rotondes.

N.b. de werkgroepen 3 en 4 worden 
mogelijk samengevoegd.

Agenda voor de vergadering
1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststelling agenda
3.  Mededelingen
4.   Vaststelling verslag vergadering  

6 oktober
5.  Procesvoortgang
6.   Procesvoorstel rondom de  

Werkgroepen
7.  Rondvraag

De stukken van voornoemde agenda-
punten zijn te vinden op onze website 
www.dorpsraadburghhaamstede.nl  
onder Dorpsraad/verslagen.  

Wederom is er veel werk aan de winkel 
de komende tijd. Zowel voor het be-
stuur van de Dorpsraad, alsook voor 
diegenen die bereid zijn te participe-
ren in een werkgroep. Een motivatie 
voor deelname is zeker dat het uw  
eigen dorp, en sterker nog uw eigen 
leefomgeving betreft.

Dorpsgenoten grijpt uw kans om mee 
te denken nu we in deze cruciale fase 
komen en meld u aan voor een werk-
groep waar u het meest bij betrokken 
bent. Uw inspraak is belangrijk. Blijf nu 
niet aan de kant staan!

Doe het nu en wacht niet langer
Opgave voor deelname en voorkeur 
voor een werkgroep kan t/m 10 de-
cember door een bericht te sturen aan 
secretariaat@dorpsraadburghhaam-
stede.nl  of via onze website 
www.dorpsraadburghhaamstede.nl  

De opgave dient onder vermelding te 
gaan van adres en telefoonnummer. 
Tenslotte willen wij aangeven dat in 
eerste instantie werkgroepen worden 
ingesteld voor projecten die al vrij 
snel worden gestart.

Projectorganisatie implementatie Dorpsvisie Burgh-Haamstede
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