
6)  Randvoorwaarden Albert Heijn/Aldi (19.45-19.58 uur 120 chats) 

 

• Er wonen ook mensen op de Roterij... 

• N.m.i. moet je juist de AH op de kop hebben om mensen te trekken naar het dorp. Meer 

doorstroom is goed voor de lokale ondernemers. Dit is al vaker bewezen in andere regio. 

• Denk maar even aan foodcorners enz enz 

• Met alle respect voor alle deelnemers maar ik ervaar een bijeenkomst waarbij iedereen de 

‘oude’ standpunten wederom herhaalt en dat vanuit de oude gezichtspunten. Zo komen we 

niet dichter tot elkaar 

• En dus moeten we maar toegeven op slechte plannen? 

• Wat gaan we daarvoor afbreken? 

• In/uitgang naar eerste winkels Noordstraat kan helemaal niet, je hebt het over huidige locatie 

OLV op Zee! 

• Als in en uitgang aan de Noordstraat ten koste gaat van de uitstar 

• Wie gaat dat betalen dat ondergronds parkeren?? 

• Waarom heeft men geen oog voor de overlast van de direct omwonenden? Waarom wordt 

daar niet naar geluisterd/ worden zij niet gehoord? 

• Ondergrondse parkeergarage zorgt ervoor dat niemand buiten AH komt en nog minder 

publiek in het dorp 

• Uw doel wordt dan niet gehaald 

• De enige die hier wijzer van wordt is Market Plaza…. 

• Laten we die voorwaarden nog maar eens in werkgroep stedenbouwkundig plan goed 

uitwerpen en bespreken! 

• Wat is de huurperiode van AH? Wanneer is er sprake van een overleg voor de verlenging; wie 

zijn hierbij betrokken? 

• Dus er ligt al een plan? Graag willen wij dat zien 

• In en uitgang aan de Noordstraat zal altijd ten koste gaan van de uitstraling; dus niet doen; wel 

een doorgang voor lopend publiek. 

• AH en Aldi ondergronds en maaiveld parkeren erboven op. Geen sloop RK kerk Geen grote 

doos en geen nep architectuur om deze doos op te leuken. Dan ruimte genoeg en 

ondergrondsparkeren niet rendabel in een dorp 

• Kuiper Compagnon is geen partner voor ons, aan stedenboiuwkundig plan wordt straks 

gewerkt met Bureau B + B 

• zoals ik al meldde: Bisdom Breda ,Pater Damiaan Parochie PKC zijn op dit moment niet 

voornemens op dit moment en in de nabije toekomst de kerk te sluiten. Dit is geen 

optie!Namens de VZ Parochie kern commissie te Zzee 

• parkeergarages werkt ook in Goes/middelburg/vlissingen voor aantrekken van volk 

• Welke onderhandelingen worden met AH gevoerd? 

• Kerk wordt niet gesloten!!!! 

• @Kees Veerhoek: dank voor je antwoord, maar hoe kunnen wij als bewoners voor DIT 

onderwerp participeren? 

• Als OLV op Zee niet kan en parkeerplaats Kriekemeet blijft, dan is er geen plaats! 

• Ik stel wel vraagtekens bij de klanten die naar AH gaan ook verder zullen lopen naar andere 

winkels. Maar ja als het regent bij AH  dan  druppult het in ieder geval bij andere ondernemers 

• als het nu al passen en meten wordt weet je al voorhand al wat het resultaat gaat worden, kan 

nooit passen 



• Kijk eens naar Nieuwerkerk, door Jumbo en Aldi, komen mensen daar naartoe en gaan met de 

auto weer naar huis. Niemand gaat naar andere winkels 

• Vergelijking met Goes of Middelburg gaat mank. Je bent een klein dorp. dit is allemaal te 

grootscheeps gedacht. 

• is publiekstrekker voor dorpsraad een grootgrutter? 

• Voorzitter antwoord wel erg selectief op de chat 

• idd 

• Het idee dat Albert Heijn een publiekstrekker voor de Noordstraat zou zijn werd blijkbaar 

bedacht vanuit een schrijftafel op heel groote afstand van iedere realiteit. 

• laat je niet voor het karretje van AH spannen 

• De dorpsvisie is herhaling van eenzijdige standpunten 

• Argument van publiekstrekker van MP is bewezen niet waar. Want in Burgh zijn alle 

ondernemers juist weggegaan sinds de MP daar is. Denk aan LenL, slager, groenteboer enz 

• Zie Domburg; lekker buitenaf van het centrum 

• Het idee dat Albert Heijn een publiekstrekker voor de Noordstraat zou zijn werd blijkbaar 

bedacht vanuit een schrijftafel op heel groote afstand van iedere realiteit. 

• laat je niet voor het karretje van AH spannen 

• De dorpsvisie is herhaling van eenzijdige standpunten 

• Argument van publiekstrekker van MP is bewezen niet waar. Want in Burgh zijn alle 

ondernemers juist weggegaan sinds de MP daar is. Denk aan LenL, slager, groenteboer enz 

• Zie Domburg; lekker buitenaf van het centrum 

• Wie heeft die randvoorwaarden sheet 6 bepaald? Ben niet zonder meer tegen alle punten, 

maar laat de werkgroep stedenbouwkundig plan dit uitwerken! 

• Iedereen weet hoe druk het al is in Haamstede. Wat is de meerwaarde van nog meer drukte 

door uitplaatsing van ah 

• De Roterij valt helemaal niet af! 

• in Zierikzee wodt ah ook naar buitengebied geplaatst 

• Gewoon een goede aansluiting maken op N57 naar Burgh en dan is dat punt opgelost 

• Gelet op de vergrijzing zou het zeer wenselijk zijn indien iedere kern een kleine super zou 

hebben. Een grote super hoeft dan zeker niet dicht bij de bewoonde wereld. 

• Gebruik dat grote gebouw van de oude Formido!! 

• In de 3 jaar die we hebben is er een herstructureringsplan De ~Roterij mogelijk. Kon op 

Haringvleietplein Zietrikzee ook!!! 
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maar laat de werkgroep stedenbouwkundig plan dit uitwerken! 

• Iedereen weet hoe druk het al is in Haamstede. Wat is de meerwaarde van nog meer drukte 

door uitplaatsing van ah 

• De Roterij valt helemaal niet af! 

• in Zierikzee wodt ah ook naar buitengebied geplaatst 
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• Gebruik dat grote gebouw van de oude Formido!! 

• In de 3 jaar die we hebben is er een herstructureringsplan De ~Roterij mogelijk. Kon op 

Haringvleietplein Zietrikzee ook!!! 

• De AH heeft er in Burgh toch ook niet voor gezorgd dat de andere winkels behouden bleven ?  

AH trekt veel klanten en moet verplaatst worden maar het is niet de oplossing om Haamstede 

aantrekkelijker te maken. 

• De kerk gaat niet weg, leest de voorzitter dit niet? Of wordt dit bewust overgeslagen? 

• Het weiland kan zeker een aantrekkelijke optie zijn als we een mooie verbinding met het dorp 

kunnen creëeren. 

• 90% wordt overgeslagen 

• kennelijk is alles al door jullie bepaald? Als tegengestelde ideeën herhaling van zetten wordt 

gevonden, dan is er toch geen discussie? 

• Ondergronds is gedaan in Brielle en Arnhem 

• Communiceren via de chat gaat niet zo goed. 

• Goede locatie voor de AH, zeker met het oog om Haamstede aantrekkelijker te maken voor 

andere winkels en horeca 

• AH heeft maar één belang: AH! 

• In stedenbouwkundig plan komen heel andere alternatieven aan bod dan supermarkt als 

“trekker”. De vraag wordt verkeerd gesteld. Wat zijn de behoeften van bewoners en gasten 

• Geluidsarme bevoorading bestaat niet 

• Chantage door AH? Kan toch niet! 

• Kees, er is geen discussie. Je drukt de mening van de dorpsraad door. Je geeft steeds aan dat 

je open staat voor discussie, maar wanneer dan? Zo gaat het niet. 

• Mensen, we willen toch de vrachtwagens uit het dorp en een verkeersluw dorp? 

• De Spar is overboden door AH 

• Ik zie heel veel negatieve reacties. Ik ben blij met het initiatief van de dorpsraad. Momenteel is 

het hele dorp een drama. Dit plan biedt tenminste positieve mogelijkheden 

• AH kan naar Haamstede n.l. Roterij. Ruimte zat op plek van Formido 

• Een AH hoort überhaupt niet in een woonwijk!! 

• Prima. laat AH maar zitten. Spar is er uit gezet door AH 

• Market Plaza kan misschien niet blijven in Burgh, past niet op Kriekemeet, dan blijft alleen De 

Roterij over. In 3 jaar is goed plan op te stellen waar Roberto van Veldhuizen ook tevreden 

over kan zijn! 

• eens dat voorzitter selectief reageert en stokpaardjes blijft berijden, helaas 

• De Spar is zeker niet weg en heeft elders groter een herstart gemaakt 

• De Formido is grotendeels al verkocht 

• Prima, zou goed zijn 

• Het weg vallen van een aantal winkels heeft meer met de huidige behoefte te maken anno 

2021. Je zal naar landelijke cijfers moeten kijken en nieuwe concepten die beter aansluiten.  

shops in shops zie je steeds meer 

• Als ik een wandeling maak door het dorp mis ik het en der trottoirs of zijn er gammele smalle  

• stoepen 

• Verplaatsing naar de Roterij is niet negatief! Maar een constructief positief voorstel 

• Ik vraag me af 'hoe' we als bewoners over dit onderwerp kunnen mee partiperen. En daar lijkt 

mij snelheid geboden, het gevoel heerst (en dat geeft onrust!). Graag aangeven "hoe' we 

kunnen communiceren met de dorpsraad. 



• Alles hangt dus af van AH; wat kan plan B zijn tav het verkeer als AH gewoon blijft waar het nu 

is. 

• AH heeft de Spar in Haamstede zonder nadere info en empathie met de buurt de nek 

omgedraaid, daarom geen fiducie met Roberto cs. Er zijn ook nog Jumbo's en zo, is daar al 

mee gesproken? 

• De Spar op Westenschouwen draait prima! 

• Ik zie zeker ook mooie initiatieven maar verplaatsing van AH ben ik faliekant tegen. En vindt ik 

slecht beargumenteerd 

• Jeetje niet te geloven hoe selectief er wordt geantwoord 

• Wat zou helpen is de alternatieven bij elkaar te zetten met voor en tegens, dan weet je meer 

dan nu de conclusies. 

• mag je daar niet wonen? 

• Meneer Veerhoek! Ga eens in gesprek met de direct betrokken bewoners. Negeer dit verzoek 

a.u.b. niet.  

• Burgh-Haamstede moet kunstenaarsdorp kunnen worden. Zijn we als initiatiefnemers al over 

in gesprek…. 

• Roterij is een bedrijven terrein, hele andere bestemming 

• Eerst gat van Goudszwaar aanpakken 

• Aanwonende worden niet gehoord, die zijn lastig 

• die andere ideen zijn toch al in de drie wergroepen aan de ode gesteld 

• Haringvlietplein was ook eerst iets anders! 

• waarom moet Haamstede een kunstenaars dorp worden? is leefbaar niet belangrijker 

• Misschien toch de toerist eens vragen hoe een vakantiedorp eruit zou moeten zie 

• Ik denk dat verplaatsing van AH goed is, het trekt bevolking en toerisme naar Haamstede 

• Waarom worden de direct betrokken bewoners genegeerd 

• Het gaat ook niet over de opvatting van de dorpsraad, maar die van bewoners. Maar fijn dat 

positief op suggestie kunstenaarsdorp wordt gereageerd 

• Beetje kunst is zeker goed, maar niet hoofdzaak lijkt me. 

• AH is geen publiekstrekker voor het dor. Wel een authentieke cultuurhistorische uitstraling. 

Houd daarom de kop van Haamstede in  stand en plemb daar geen 2 grote supermarkten. Die 

kunnen wel 500 m1 naar het oosten. 

• Eindelijk! Dank u! 

• Het is een misverstand dat AH een ondersteuning voor andere winkels zou betekenen. Een 

illusie. 

• Minder autoverkeer gaat het niet worden, maar prioriteit heeft wel in richting als 

zelfhandhavende inrichting 30 KM-zone 

• Prima, maar dan ook daar de grote supermarkten  

• Als heel erg direct betrokkene merk ik er weinig van... als ik niet de mogelijkheid heb om te 

participeren in een werkgroep 

 

 

 

Rode draad: ondergronds parkeren zorgt er voor dat er nog minder publiek in het dorp komt ; AH en Aldi onder de grond en 

parkeren bovenop ; OLV op Zee gaat niet weg ! (of wordt dit bewust overgeslagen ?) ; is publiekstrekker voor DR per 

definitie een grootgrutter ? ; argument publiekstrekker is bewezen niet waar, zie verdwijning winkels in Burgh ; wie heeft 

randvoorwaarden bepaald ? ; ben niet zonder meer tegen, maar laat werkgroep stedenbouwkundig plan dit uitwerken ; 

vraag me af hoe we op dit onderwerp als bewoners mee kunnen participeren (hoe communiceer ik met DR ?) ; k zie mooie 

initiatieven maar ben tegen verplaatsing AH en is slecht beargumenteerd 



 

 

*Randvoorwaarden Albert Heijn. Sheet 6. 
 
Deze randvoorwaarden zijn ideeën die de dorpsraad heeft voorgelegd om een beeld te 

schetsen van opmerkingen die we van inwoners optekenden en ook door om te horen 

op 10 mei  welke condities aan de vestiging van AH zouden moeten worden  gesteld, als 

die er komt. 

Eerst zal, zoals de voorzitter op 10 mei opmerkte, met passen en meten worden bezien 

of de vesting überhaupt in te  passen is, zeker nu ook er nog een Aldi bij komt. 

Helderheid hierover vraagt voortvarendheid. Er is geen exacte termijn aan te verbinden, 

maar de samenhang met belangrijke andere aspecten van de uitwerking is zo belangrijk 

dat dit besluit niet de beoogde planning van de uitwerking van de dorpsvisie mag 

gijzelen. 

Als  die exercitie positief uitpakt, zullen in het Stedenbouwkundig plan de finale 

randvoorwaarden rondom die vesting vorm krijgen. Er wordt nog een laag overheen 

gelegd. 

Ook dan is prominent en allereerst aan de orde, de verwerving van  bestaande 

gebouwen die in dit verband noodzakelijk zijn.  

 

Het moet de dorpsraad wel van het hart dat ze onlangs zonder vooraankondiging en 

zonder een directe aan haar gerichte brief werd verrast door de eigenaar van Albert 

Heijn, dat men een overeenkomst was aangegaan om de ontwikkeling op de kop van 

Haamstede tezamen met Aldi op te zetten. 

Dit geeft de “ trekkersfunctie”  voor het centrum van Haamstede een extra boost, 

doordat hierdoor veel meer eigen inwoners en verblijfstoeristen uit BH en mogelijk ook 

bezoekers van buiten Burgh- Haamstede worden aangetrokken, maar het is een extra 

uitdaging voor de inpassing. 

 

Het proces zal begeleid worden door een  inwonerparticipatie  zoals die in onze reactie 

bij sheet 1 is opgetekend. Dat is meteen ook een reactie op het betrekken van direct 

betrokkenen. Ja zij worden prominent uitgenodigd. 

En ja het kan ook zijn dat de exercitie,  negatief uitpakt voor de supermarkten. Dan zijn  

alternatieven aan de orde. 

 
 

 

 

 

 


