
Besluiten van de Bestuursvergadering 7 september 2020. 
============================================== 
 
Procesplan voor uitvoering van de dorpsvisie: onze insteek voor het overleg wordt besproken. 
 
Vuurtoren: besproken wordt de mail van een hier ter plaatse wonende gezagvoerder van schip, 
waaruit blijkt dat de voorgestelde kleuren wijziging onderhevig is aan internationale regelgeving. 
En dus niet zo maar kan plaatsvinden. 
Dit werpt een nieuw licht op de discussie. 
 
Poldertracé: afgesproken wordt dat het document dat de dorpsraad gezonden heeft aan Provinciale 
Staten in het kader van de compensatie van de Marinierskazerne, ook  aan het College van de 
gemeente Vlissingen toe te zenden. 
 
Bezoek burgemeester: de burgemeester was goed op de hoogte van de omgeving. De sfeer was 
ontspannen. We hebben tijdens de rondrit op cruciale locaties onze opvattingen kunnen 
onderstrepen. We zijn weggebleven van politiek gevoelige dossiers zoals de Regioschool. 
Een nuttig bezoek van een betrokken burgemeester. 
 
De Website: overleg met Domenique van Lint over de nieuwe website. Hierbij zijn heldere afspraken 
over het tijdpad en de inhoud voor het aanleveren van teksten gemaakt. 
Verder is de opzet van de website finaal doorgesproken. 
Resultaat is dat over 14 dagen Domenique beschikt over alle informatie onzerzijds. Daarna zal de site 
binnen 14 dagen opgeleverd worden. 
De dorpsraad is erg tevreden over het resultaat. 
 
De kerstbomen: de vier kerstbomen voor de dorpskernen zijn besteld. 
 
De Kerstboomverbranding: er wordt een vraag neergelegd bij de gemeente of wij op een vergunning 
kunnen rekenen, dit in verband met de regels rondom Corona. 
Activiteiten Inloopochtenden: worden voorbereid. 
 
Volgende vergadering: gezien de actualiteit zal er spoedig een vergadering worden belegd. 
 
Openbare Dorpsraad vergadering: er zal dit najaar ivm. een aantal huishoudelijke zaken zoals 
jaarrekening en verkiezingen, maar ook ivm. de voortgang van de uitvoering van de dorpsvisie een 
Openbare dorpsraad vergadering worden uitgeschreven. 
 
Hiertoe zal weer een huis aan huis flyer worden verspreid, met oa het verzoek e mail adressen te 
verstrekken, omdat het fysiek uitnodigen te veel geld gaat kosten. 
 
 
Domeinnaam: de volgende domeinnaam is gevestigd: 

“Badplaats Burgh- Haamstede” 
Kroondomein van schouwen. 
 
 
 
 
 
 


