
Openbare Dorpsraadbijeenkomst 
Woensdag 8 december 2021 - 19:00 uur 



• Huishoudelijke mededelingen 

• Chatfunctie uitgeschakeld 

• Camera zelf uitzetten indien gewenst (opname/AVG) 

• Vragen (max. 2) na afloop per mail indienen via mailadres 
secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl  

 

1. Opening / welkom 
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1. Opening en welkom door de voorzitter 

2. Vaststelling agenda 

3. Mededelingen 

4. Vaststelling verslag vergadering 6 oktober 

5. Procesvoortgang 

6. Procesvoorstel rondom de Werkgroepen 

7. Dhr. Van Rossum voert woord mede namens 31 ondertekenaars 

8. Rondvraag (per mail) 

9. Sluiting 

 

2. Agenda 



3. 



06 oktober 2021 
 
Voornaamste punten: 

1. Verslag is als bijlage van deze vergadering op de site geplaatst 
zoals aangekondigd in de agenda 

2. Korte terugkoppeling van de voornaamste punten 

3. Vaststelling zal plaatsvinden tijdens de eerst mogelijke fysieke 
bijeenkomst (OV) 

 

4. Verslag Openbare Vergadering 



 

• Voortgang / stand van zaken 

• Opgave bij gemeente / projectgroepen 

5. Procesvoortgang 



Hoe zit de 
stuctuur in 
elkaar? 

6. Procesvoorstel (1) 

22 projecten 



WERKGROEPEN: VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 
 

• Algemeen concept Werkgroepen 

• Switchen van projectgroep naar werkgroep 

• Men moet een permanente inwoner van Burgh-Haamstede zijn 

• Men mag maximaal aan 2 werkverbanden (project- en/of 

werkgroep) deelnemen 

6. Procesvoorstel (2) 



WERKGROEPEN: VOORWAARDEN VOOR DEELNAME 

• Indien men deelneemt aan een werk- en een projectgroep 
mogen deze niet over hetzelfde onderwerp gaan 

• Men mag geen lid zijn van de stuurgroep en/of klankbordgroep  

• Kandidaten moeten bereid zijn om vergaderingen bij te wonen 
en de voorliggende stukken te beoordelen 

• De geschatte tijdsbesteding is inclusief het nodige leeswerk ca. 
12 uur per maand gedurende een periode van een half jaar 

6. Procesvoorstel (3) 



WERKGROEPEN: DOEL 

• Invullen belofte Dorpsraad 

• Max. betrekken inwoners: Burgerparticipatie!!! 

• Inspraak over toekomst Burgh-Haamstede 

• Betrekken jong en oud 

• Creëren draagvlak 

• Projectgroep/gemeente voorzien van gedragen advies 

6. Procesvoorstel (4) 



WERKGROEPEN: TAKEN 

 Voorliggende plannen beoordelen, gedachten uitwisselen en 
bediscussiëren 

 Gezamenlijk consensus bereiken over een advies m.b.t. het 
voorliggende project. (minderheidsstandpunten worden niet 
opgenomen) 

 Een luisterend oor zijn en draagvlak creëren in de 
Dorpsgemeenschap 

 

6. Procesvoorstel (5) 



WERKGROEPEN: DE EERSTE THEMA’S DIE OPSTARTEN 
 

1) Beeldkwaliteitsplan/ Stedenbouwkundig plan van de Dorps-as 

2) Optimalisatie verkeersveiligheid Kloosterweg 

3) Herontwikkeling kop van Haamstede w.o. Locatie Market Plaza 

4) Pilot Mobiliteitshub 
  

N.b. de werkgroepen 3 en 4 worden mogelijk samengevoegd 

 

6. Procesvoorstel (6) 



WERKGROEPEN: DE EERSTE THEMA’S DIE OPSTARTEN 
 

• Woningbouw van drie kleine inbreidingsplannen, herinrichting 

voormalige Gemeentewerf 

• Ontsluiting Burgh (werkgroep start vanaf maart/april 2022) 

• Geluksmomenten en verfraaiing rotondes 

  

6. Procesvoorstel (7) 



WERKGROEPEN: HOE VERDER? 
 

• Opgave voor 1 of 2 werkgroepen (10 dec) 

• Indeling door Dorpsraad en bekend stellen indeling (voor de 
Kerst) 

• Uitnodiging werkgroepen (december 2021) 

• Start bijeenkomsten (vanaf januari 2022) 
  

6. Procesvoorstel (8) 



WERKGROEPEN: HOE VERDER? 
 

• Presentatie fiches door zorg van projectteam bij kick-off 

• Ondersteuning werkgroepen door externe adviseur(s) 

• Noodkreet richting Gemeenteraad inzake budget 

  

6. Procesvoorstel (9) 



WERKGROEPEN: AANMELDEN 
 

• Uiterlijk 10 december per mail bij 
secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl 

• Vermelden NAW gegevens (incl. mail en telefoon) 

• Vermelden voorkeur werkgroep(en) 

 

6. Procesvoorstel (10) 
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7. Woordvoering Dhr. van Rossum 

Dhr. van Rossum licht zijn verzoek welke hij namens 31 
ondertekenaars indiende bij de Dorpsraad m.b.t. in te stellen 
werkgroepen toe. 



8. Rondvraag 

Rondvraag: max. 2 vragen per mail indienen via mailadres 
secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl  
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Bedankt voor uw  
(digitale) aanwezigheid  
en uw opgave voor  
één van de 
werkgroepen! 
 

9. Sluiting 


