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Datum : 18 december 2020 

Tijd : 9:00 tot 10:00 uur 

Locatie : TEAMS 

Kopie naar :  

Opgesteld door : Mw. S. Zenden 
 

Aanwezig : Namens gemeente Schouwen-Duiveland: 
Mw. A.M.J. van Burg 
Dhr. R. de Winter 
Dhr. E. Caspers 
Dhr. H. Post 
 
Namens Ondernemersvereniging: 
Mw. N.D.A. Bom (voorzitter) 
 
Namens Dorpsraad:  
Dhr. C.W. Veerhoek (voorzitter) 
 

   

   

      

 
 
 

Nr. 
 

Onderwerp Behandeling / Afspraken Aktie door: 

1.  Opening  Mw. Van Burg heet iedereen welkom en opent de vergadering.  

2.  Verslag vorige 
bijeenkomst d.d. 4 
december 2020 

Dhr. Veerhoek heeft 1 aanpassing in het verslag. Onder 
agendapunt 6, afronding concept verkeersonderzoek, is vermeld: 
‘…. het aangegeven fietspad vanaf N57 richting Albert Heijn …’. 
Het woord ‘fietspad’ moet vervangen voor ‘inprikker’.  
Na deze aanpassing wordt het verslag door aanwezigen akkoord 
bevonden en is daarmee definitief vastgesteld.  

 

3.  Definitief concept 
verkeersstudie 

Het definitieve concept van de verkeersstudie is aan de leden van 
de stuurgroep gemaild.  
Dhr. Veerhoek heeft een aantal detailopmerkingen aangegeven, 
welke dhr. Steijaert van Juust nog aanpast.   
 
De concept verkeersstudie is hiermee door de leden van de 
stuurgroep vastgesteld en kan worden vrijgegeven voor nadere 
participatie. 
 
De concept verkeersstudie kan begin volgend jaar op de website 
geplaatst worden. De link naar deze studie zal dan ook, ter 
informatie, aan het college en de raad worden verstrekt.  
 
Dhr. Post maakt in week 52 een detailplanning voor onder andere 
het verdere proces en de planning verkeersstudie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. De 
Winter 
 
 
Dhr. Post  

4.  Invulling werk- en 
projectgroepen 

De lijst met deelnemers aan de project- en werkgroepen is gereed 
en verstrekt aan de leden van de stuurgroep.  
 
Dhr. Veerhoek geeft een korte toelichting op de totstandkoming 
van de lijst met deelnemers vanuit de dorpsraad.   
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De deelnemers zijn door het bestuur van de dorpsraad aan de 
hand van de navolgende regels ‘geselecteerd’: 

- Men kan niet deelnemen in meerdere werkgroepen; 
- Er is spreiding aangebracht in deelname met 

inachtneming van de diverse gebieden, zoals dorpsas en 
de beide centra; 

- Per instelling of organisatie 1 deelnemer 
 
Dit heeft geleid tot een tweetal knelpunten. Eenmaal hebben 
directe buren zich aangemeld voor dezelfde werkgroep en bij de 
Bewaerschole hebben zowel dhr. Coenen als dhr. Meij zich 
aangemeld.  
 
De dorpsraad heeft nog geen inwoners geïnformeerd, maar wacht 
eerst op akkoord van de stuurgroep leden.  
 
Dhr. De Winter geeft aan van mw. Bom een lijst met deelnemers 
te hebben ontvangen. Deze is akkoord.   
 
Op de totale lijst van deelnemers aan project- en werkgroepen 
moeten twee aanpassingen worden gedaan;  

- Dhr. J. Harman van den Hamer is zowel door de 
ondernemersvereniging als de dorpsraad op de lijst 
geplaatst. Afgesproken wordt dat hij zal deelnemen als 
inwoner. Mw. Bom zal nog bekijken of er vanuit de 
ondernemersvereniging een andere deelnemer geplaatst 
kan worden in de betreffende werkgroep. 

- Dhr. M. Bouman is ook dubbel vermeld. Hij zal deelnemen 
als ondernemer. De werkgroep samenstelling blijft 
hetzelfde en er komt niemand bij. 
 

Dhr. De Winter geeft aan dat de dorpsraad en 
ondernemersvereniging de totstandkoming van de lijst met 
deelnemers aan de werkgroepen en projectgroepen goed en 
zorgvuldig onderbouwd en ingevuld hebben. Mw. Van Burg sluit 
zich hier volledig bij aan.  
 
De lijst van deelnemers aan de project- en werkgroepen wordt 
door de leden stuurgroep vastgesteld.  
 
Dhr. Veerhoek zal de e-mailadressen van alle werkgroep leden 
nog mailen aan dhr. de Winter. 
 
De komende dagen zullen de geselecteerde deelnemers aan de 
werkgroepen door dhr. Veerhoek en mw. Bom worden 
geïnformeerd. 
  
Begin volgende week ontvangen de deelnemers vanuit de 
gemeente een formele bevestiging, met daarin een aantal 
‘spelregels’ voor deelname.   
 
Tevens ontvangen deelnemers maandag a.s. een uitnodiging voor 
de bijeenkomst van het Kadaster op 19 januari 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. de 
Winter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dhr. 
Veerhoek 
 
Mw. Bom / 
dhr. 
Veerhoek 
 
Dhr. Post / 
dhr. De 
Winter 
 
Dhr. De 
Winter 

5.  Wat verder ter 
tafel komt 

In aanvulling op de totstandkoming van de deelnemers aan de 
project- en werkgroepen vanuit de dorpsraad, wil de dorpsraad 
graag alle inwoners informeren wie er in welke project- en 
werkgroep zitting heeft en benadrukken wat de rol van de 
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dorpsraad is, mede ten opzichte van derde partijen die zich 
rondom de uitvoering van de dorpsvisie ‘presenteren’. Op deze 
manier zijn inwoners goed geïnformeerd over de gang van zaken.  
De dorpsraad zal dit middels een huis aan huis te verspreiden 
flyer bekend maken. De noodzakelijke kosten voor deze flyer 
kunnen ingediend bij de gemeente.  

6.  Rondvraag Niet aan de orde.  

7.  Sluiting Mw. Van Burg dankt alle aanwezigen voor hun inzet het afgelopen 
jaar, wenst iedereen fijne feestdagen en sluit de vergadering.  

 

 
 


