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BELEIDSPLAN Stichting Dorpsraad Burgh- Haamstede. 

                                        ======================================= 

 

1 Inleiding. 

1.1  Januari 1997 zijn de zes gemeenten samengevoegd tot 1 gemeente Schouwen-Duiveland. 

Om de inwoners van de twintig dorpen de bevordering van leefbaarheid en welzijn mede zelf 

ter hand te kunnen nemen zijn er convenanten afgesloten tussen de gemeente en de 

afzonderlijke dorpen. 

Hierbij wordt gedacht aan het inventariseren door de dorpsraad van de wensen en pogen om 

in samenwerking tussen de gemeente en de dorpsbewoners die wensen te realiseren. 

Verder wordt beoogd in dat de dorpsraad initiatieven ontplooit  om de inwoners 

medeverantwoordelijkheid te laten dragen voor het eigen woonmilieu en  om initiatieven te 

ontwikkelen. 



Daarnaast behartigt de dorpsraad de belangen van haar inwoners bij de gemeente en andere 

instanties. 

Tenslotte bevordert de dorpsraad de samenwerking tussen groepen en verenigingen binnen het 

dorp. 

1.2 omdat de gemeentelijke bijdrage niet geheel toereikend kan zijn voor sommige te 

realiseren doelen kan een ANBI status helpen additionele fondsen aan te boren. 

 

2 Gegevens van de dorpsraad: 

   Dorpsraad Burgh- Haamstede e.o. 

   Fiscaal nummer 807410639 

   Vestigingsadres Boomwei 10  4328 AT Burgh-Haamstede 

   email adres secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl 

   Nummer Kamer van Koophandel 22042866 

   Inschrijving Kamer van Koophandel 29-10-2018 

   Nummer bank NL22 RABO0357848276 

 

3 Beleid en Strategie. 

De dorpsraad handelt zoals onder punt 1.1 is weergegeven, hetgeen concreet neerkomt op 

hetgeen hieronder is beschreven: 

 

A De dorpsraad haalt veel informatie op onder de dorpelingen, maakt inventarisaties en 

analyseert die. 

Plannen die hieruit voortvloeien worden weer teruggelegd in dorpsraadvergaderingen, waaruit 

opdrachten voortvloeien aan de dorpsraad. 

Zij gaat hierover in gesprek met de gemeente en andere organen om tot financiering en 

uitvoering en/ of toestemming te komen. 

Het behelst plannen ter verbetering van de woonomgeving, de fysieke en sociale veiligheid, 

de bereikbaarheid, het welzijn van inwoners.  

Ook burenhulp kringen worden aangemoedigd, opgezet en teruggelegd bij de inwoners. 

 

 

 



B Verder organiseert de dorpsraad dorpsevenementen. Het Sinterklaasfeest kent een 

uitgebreid en aantrekkelijk programma waarvoor zeer veel belangstelling bestaat. 

De gemeente en het bedrijfsleven ondersteunen dit feest ruimhartig. 

Ook zorgt de dorpsraad voor kerstbomen in 4 kernen van Burgh- Haamstede, waarbij voor het 

ontsteken van de lichtjes, waarvoor grote belangstelling van de  kerninwoners bestaat, met 

 hier en daar kinderknutselwerk. Ter ondersteuning biedt de dorpsraad fysiek en financieel 

hulp. 

De kerstboom verbranding vindt centraal plaats n Burgh- Haamstede en is een 

nieuwjaarsbijeenkomst. 

Ook voor de senioren zijn er High tea middagen waar wetenswaardigheden voor die 

doelgroep aan de orde komen en natuurlijk een door het bedrijfsleven gesponsorde bingo. 

 

C Naast deze evenementen adviseert de dorpsraad de gemeente bij plannen die ook het dorp 

aangaan. 

De gemeente is zelfs verplicht om deze plannen voor te leggen. 

De dorpsraad is ook de linking pin tussen de gemeente en inwoners wanneer er collectieve 

klachten zijn. 

D Voor Burgh- Haamstede wordt momenteel een dorpsvisie ontwikkeld, die door de 

dorpsraad wordt getrokken en i.s.m. de ondernemers en de gemeente wordt vormgegeven. Het 

handelt hier over een zeer omvangrijk document voor het totale gebied van Burgh- Haamstede 

waar 4500 mensen wonen en 1,5 miljoen toeristische overnachtingen worden geboekt. 

Grote investeringen moeten er na vaststelling van de visie door de gemeenteraad voor zorgen 

dat vooral de woongebieden van de kernen en de centra ervan weer hun oorspronkelijke doel 

kunnen waarmaken. 

 

Om kort te gaan: het beleid van de dorpsraad bestaat uit vier pijlers: 

Het ontwikkelen van plannen in het kader van de leefbaarheid na overleg met de inwoners. 

Het organiseren van evenementen voor de dorpelingen. 

Het adviseren van de gemeente over beleid of plannen waar het dorp de gevolgen van 

ondervindt. 

Het ontwikkelen en realiseren van een dorpsvisie op fysiek, sociaal maatschappelijk, 

economisch en toeristisch gebied. 

 

 



4 Bestuur. 

Het bestuur bestaat momenteel uit zes leden. 

Voorzitter                Kees Veerhoek. 

Secretaris.               Kitty de Muynck 

Penningmeester.     Kitty de Muynck 

Leden.                Ton Hanse, Maarten van Strien, Jacqueline Du Parand-Ulenberg en            

Barend Geskus. 

Er wordt geen beloning aan de bestuursleden uitgekeerd. 

Aantoonbaar voor de dorpsraad gemaakte kosten worden vergoed, niet zijnde vergoeding 

voor werkzaamheden. 

Er is geen raad van toezicht. 

In het convenant tussen de dorpsraad en de gemeente, alsmede in de statuten ( beide 

documenten zijn bijgevoegd) is de verantwoording geregeld die de dorpsraad moet afleggen 

over het gevoerde beleid en de financiële administratie, met inbegrip van de balans en het 

vermogen; de middelen besteding wordt getoetst aan de in art 1 van de statuten genoemde 

doelen. 

De rekening van het afgelopen boekjaar wordt in het bestuur vastgesteld. Vervolgens vindt er 

controle plaats door de kascommissie, waarna in de openbare dorpsraad vergadering waar de 

inwoners aanwezig zijn. In die vergadering wordt de rekening goedgekeurd.  

Daarna vindt toezending plaats naar het College van Burgemeester en Wethouders, die 

beoordeelt of de toegekende middelen zijn besteed overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn 

verstrekt. 

 

Er is gezien bovenstaande controle op de (financiële) middelen geen mogelijkheid middelen 

onrechtmatig aan te wenden of te besteden. 

5 Financiële gegevens. 

Bijgevoegd is de rekening van 2017 en de prognose van 2018 alsmede de balans op 31 

december 2017. 

 

Getekend 20 februari 2018. 

Voorzitter   Kees Veerhoek. 

Secretaris.  Kitty de Muynck. 

 

 


