
Jaarverslag van de dorpsraad Burgh-Haamstede over het jaar 2021 
 
Algemeen 
 
Het bestuur van de dorpsraad bestond op 1 januari 2021  uit 6 leden, te weten Kees 
Veerhoek (voorzitter), Kitty de Muynck (secretaris), Ton Hanse (penningmeester), Maarten 
van Strien (vicevoorzitter ), Barend Geskus (lid) en Jacqueline Du-Parand, (lid). In de 
openbare vergadering van 6 oktober 2021 zijn op voordracht met algemene stemmen 
gekozen als nieuw lid van de dorpsraad John van Veenhuizen, hij zal zich bezighouden met 
ICT, en Irene Leijnse. Zij zal zich vooral gaan bezighouden met sociaal-maatschappelijke 
onderwerpen. 
 
Het bestuur heeft in 2021  iedere maand vergaderd, op de maand april na. Daarnaast heeft 
het dagelijks bestuur regelmatig overleg over de lopende zaken gehad. In het bestuur heeft 
elk lid een aantal portefeuilles die niet gebonden zijn aan een specifieke kern en die zoveel 
mogelijk door de betreffende portefeuillehouder zelf worden behandeld. Terugkoppeling 
aan belanghebbenden gebeurt via het secretariaat. Drie leden van het bestuur, te weten 
Kees Veerhoek, Ton Hanse en Maarten van Strien, hielden zich bezig met de dorpsvisie. Ton 
en Maarten nemen deel aan een projectgroep en Kees Veerhoek aan de stuurgroep. Naast 
de officiële vergaderingen van deze groepen vindt veelvuldig overleg plaats in klein verband 
of met stakeholders. 
 
Van de voorzitter 
 
De dorpsvisie 
Nadat in december 2020 de projectstructuur werd opgesteld en de inwoners digitaal en via 
een huis-aan-huis-flyer werden uitgenodigd om mee te denken en mee te doen, zijn in 
februari 2021 drie projectgroepen (gevormd  door inwoners) van start gegaan. Zij bogen zich 
over de volgende vraagstukken: 
 

• Het strategisch programma voor de commerciële ontwikkeling in de centra van 
Haamstede en Burgh. 

• Een verkeersstudie om het doorgaande autoverkeer over de dorpsas te verminderen. 

• Een cultuurhistorische- en landschappelijke analyse van de gehele dorpsas. 
 
*De dorpsraad leerde hiervan dat de gemiddelde inwoner (dat is veruit het grootste deel van 
onze dorpsgenoten) afhaakt wanneer in projectgroepen inwoners met specialistische kennis  
met elkaar de discussie gaan beheersen, of wanneer de focus onvoldoende gericht wordt op 
het willen bereiken van overeenstemming. 
 
Het leverde drie eindrapporten op die het college van B&W in april vaststelde en die de 
gemeenteraad in juni voor kennisgeving aannam, wel met de kanttekening dat de 
eindrapporten als leidraad zouden dienen voor de vervolgfase. 
Omdat de rapporten ook weer leidden tot een twintigtal zienswijzen die vooral gericht 
waren op de  vervolgfase, stelde de gemeenteraad een kadernota vast, om te voorkomen 
dat het in die fase weer alle kanten zou opvliegen. 
 



Op 10 mei 2021 was er een digitale openbare dorpsraadsvergadering waar de dorpsraad van 
tevoren via een huis-aan-huis-flyer een twaalftal dilemma’s voorlegde die we zeker zouden 
tegenkomen in de vervolgfase. De 150 deelnemers, konden per dilemma via een chat in de 
digitale vergadering  reageren. Dat hebben we geweten…..we werden die avond met zo’n 
500 reacties overstelpt. Deze zijn zo goed mogelijk in die vergadering, maar vooral in een 
uitvoerige antwoordnota, beantwoord. 
 
In de zomer van 2021 werd het procesvoorstel geschreven voor de vervolgfase, in 
uitstekende samenwerking tussen dorpsraad en projectleiders. De dorpsraad hechtte aan 
grote invloed op de inhoud van dit procesvoorstel, omdat we de les rondom de 
burgerparticipatie wilde trekken, zoals hiervoor bij het * beschreven. 
 
De dorpsraad claimde zelf werkgroepen te willen instellen, op een zodanige wijze dat de 
inwoners echt aan het roer zouden komen te staan! Belangrijk  hiervoor was naast deze 
opzet dat we ook moesten opletten dat we bij de uitvoering vinger aan de pols zouden 
blijven houden. Eind van 2021 werden de werkgroepen gevormd en werden ze bemenst met 
inwoners die zich hiervoor hadden aangemeld. Twee bestuursleden van de dorpsraad 
zouden gaan functioneren als voorzitter.  
Zo eindigde een enerverend jaar 2021 met een hoopvolle blik naar de toekomst. 
 
ICT zaken  
 
Het jaar 2021 werd gekenmerkt door de vele online vergaderingen, zowel de openbare als 
de besloten vergaderingen. De besloten vergaderingen gingen prima. De openbare 
vergadering, met name die op 10 mei welke mede gefaciliteerd werd door de gemeente, gaf 
wat problemen in het begin. Uiteindelijk werd deze tot een goed einde gebracht. 
 
De dorpsraad beheerde tot begin 2021 twee websites, een voor de Dorpsvisie, 
www.dorpsvisieburghhaamstede.nl  (deze was in het leven geroepen door de gemeente) en 
onze welbekende website www.dorpsraadburghhaamstede.nl. De dorpsvisiewebsite is nu in 
beheer bij de gemeente. De reden hiervoor is dat de gemeente alle dorpsvisiewebsites van 
alle kernen op Schouwen-Duiveland onder één overkoepelende website wil hebben en zelf 
wil beheren. Wij kunnen wel content aanleveren voor deze website. De verslagen van de 
openbare vergaderingen zijn op de website geplaatst.  
 
In 2021 werden 7 nieuwsbrieven door de dorpsraad verzonden aan onze inwoners, deze 
nieuwsbrieven werden mede verzorgd door grafisch vormgevingsbedrijf  Van Lint in Vorm. 
Dat de nieuwsbrief een succes is, bewijst het groeiende aantal abonnees erop. Was het 
aantal begin dit jaar nog 312, momenteel bedraagt het aantal abonnees 570. Uiteraard 
hopen we dat dit aantal nog toeneemt in 2022.  
 
Sociaal maatschappelijk domein 
 
Ook 2021 is anders gelopen dan gepland en veel activiteiten met betrekking tot het sociaal 
domein konden niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Wel is er in samenwerking 
met SMWO en Zeeuwland een high tea georganiseerd waarbij ook sprekers waren 
uitgenodigd. De onderwerpen hadden betrekking op gezond oud worden. De high tea was 

http://www.dorpsvisieburghhaamstede.nl/
http://www.dorpsraadburghhaamstede.nl/


goed bezocht. Het vervolg is uitgesteld. In het dorpshuis zijn een aantal inloopochtenden 
georganiseerd in samenwerking met Zeeuwland en SMWO. In de tweede helft van het jaar is 
alles gecanceld vanwege de oplopende aantallen coronabesmettingen.  
 
Er zijn inspanningen geweest om Empowercare gestalte te geven. Dit is een Europees project 
waarbij gemeenten en zorgaanbieders in de Oosterschelderegio pilots uitvoeren om 
kwetsbare mensen te faciliteren in het langer zelfstandig thuis wonen. Plannen hiervoor zijn 
uitgesteld naar 2022. Er zijn verder contacten geweest met het Odensehuis over 
inloopochtenden voor licht dementerenden (vergeetachtig) en familieleden.  
 
De kerstbomen in de kernen zijn dit jaar wederom verzorgd door de dorpsraad. Vanwege de 
hoge kosten is na overleg met betrokkenen besloten om de echte kerstbomen te vervangen 
door duurzame framekerstbomen.  
Tot slot is er een start gemaakt om te kijken hoe de jeugd meer betrokken kan worden bij 
alle ontwikkelingen in het dorp. Ook dat zal in 2022 verder gestalte krijgen. 
 
Financiële zaken 
 
De financiële zaken als begrotingen, jaarcijfers en financiële verslagen zijn op de website van 
de dorpsraad geplaatst.  
 
Tot slot 
 
Er zijn vele zaken waarover de dorpsraad benaderd wordt. Het secretariaat ontvangt e-mails 
en zet deze uit naar de portefeuillehouders binnen het bestuur. Daarnaast staan deze zaken 
als behandelde agendapunten in de verslagen Maandelijks worden de verslagen van de 
besloten vergaderingen op de website geplaatst. De uitvoering van de dorpsvisie is te volgen 
via de website en ook middels flyers en publicaties in Wereldregio wordt informatie 
verstrekt. De dorpsraad bemoeit zich met zaken en/of geeft advies over zaken waar deze 
overeenkomen met de doelstellingen van de dorpsraad. 
 
 De dorpsraad besteedde in 2021 ook aandacht aan: 
 

• De gedenktekens bij de trap op duinovergang Westenschouwen 

• Schouwen-Duiveland (SD) op weg (verkeer) 

• Voet- en fietspad langs Zeepeduinen 

• Strandveiligheid 

• De klapbank in Burgh 

• De komst van supermarkt de Aldi 

• Het convenant ondertekening dorpsraad 

• De Collegetour gemeentelijk bezoek 

• De invoering van WBTR (bestuurlijke zaken) 

• Jaarvergadering van dorpsraden op Schouwen-Duiveland 

• Een bijdrage aan de griezeltocht  

• De regioschool 


