
Verslag van de extra openbare vergadering door de Dorpsraad georganiseerd op 13 september 2019 
in de Schutse te Haamstede. 

 

Even over half acht opent de voorzitter Kees Veerhoek de vergadering met een welkom in het 
bijzonder de wethouder Jacqueline van Burg en de zeven leden van de gemeenteraad.  Ook een 
welkom aan de heer Martin van Rossum, die deze vergadering heeft aangevraagd en aan de heer Aad 
van der Wouden.  

Aad van der Wouden van de Wereldregio is vanavond na de opening de technisch voorzitter en zal 
met de microfoon in de hand in de zaal aanwezig zijn om mensen het woord te geven. 

Ter sprake komt de Dorpsvisie, waarop diverse zienswijzen zijn ingediend.  Martin van Rossum krijgt 
het woord  en dankt de Dorpsraad om vanavond te spreken over de ingediende zienswijzen van met 
name de 25 mensen van de Hogeweg en  Boeijesbosch/W.G. Bootlaan, die onder anderen de 
zienswijzen hebben getekend.  

Ingevolge artikel 12 van de statuten was het gerechtvaardigd om deze avond aan te vragen. In de 
zienswijze is uitvoerig beschreven wat de wensen zijn. Het “heft in eigen hand houden” is feitelijk de 
boodschap en de vraag aan de aanwezigen  door ondertekening van een document met de titel 
“Presentielijst Dorpsvergadering 13 september 2019” deze motie te ondersteunen. Na de inleiding 
en de uitdeling van dit document  kan een ieder die dit wil het document ondertekenen en stemt 
daarmee in met het aanvragen van een “Right to Challenge” (“het heft in eigen hand nemen”). 

Tijdens de inleiding zijn er vele aanwezigen die inspreken met vragen en of opmerkingen. Voor zover 
de namen zijn genoemd en of bekend zijn van hen , die ingesproken hebben is er bij het bestuur een 
nog niet volledige lijst  ter inzage aanwezig en in te zien. 

In de wereldregio is op 20 september 2019 een verslag opgenomen van deze avond met als titel 
“Voldoende steun voor dorpsvisie Haamstede”, zie onze website. Het voorstel groep Van Rossum 
haalt het niet, met zo’n tien stemmen voor dit voorstel. De anderen staan massaal achter de  
Dorpsraad zo was de conclusie. 

Wel is het de bedoeling dat meer mensen aanschuiven bij de uitwerking van de plannen, die 
verwoord zijn in de Dorpsvisie, aldus voorzitter de heer Veerhoek, die zo rond kwart voor tien de 
vergadering afsluit.   

De Dorpsraad 

 

Bijbehorende bijlage van insprekers kan worden ingezien door belanghebbenden na afspraak met de 
leden van de Dorpsraad project Doprsvisie, Kees veerhoek, Maarten van Strien en Ton Hanse. 


