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Beste inwoners,
Allereerst hopen we dat u tot dusver 
qua gezondheid nog ongeschonden 
door de coronatijd bent gekomen.  
Hopelijk kunnen we dat zo houden 
en gaan we komend jaar betere  
tijden tegemoet. 

Laten we in onze directe omgeving 
naar elkaar omkijken, eens aanbel-
len bij oudere mensen die alleen 
wonen.

Het is een vervelende tijd waarin ons  
leven als ondernemer of als werknemer  
flink onder druk staat en ook ons socia- 
le leven op zijn kop staat. Maar houdt 
voor ogen dat er ook weer goede tijden  
komen; nieuwe tijden waarin Burgh- 
Haamstede sprankelend voor de dag 
wil komen met de uitvoering van de  
dorpsvisie.

Wat is er rondom de dorpsvisie in 
2020 tot nu toe gebeurd
De dorpsraad is samen met de onderne-
mersvereniging (OVBH) en de gemeente 
sinds september hard bezig om de draad 
weer op te pakken.
De draad die is blijven steken, nadat eerst 
op 9 december 2019 de gemeenteraad 
ervoor zorgde dat er budget was om di-
rect door te pakken met de uitvoering. 
Op 30 januari 2020 heeft de gemeente-
raad de dorpsvisie goedgekeurd.

Vanaf begin februari 2020 zou samen 

met de inwoners en ondernemers met de 
uitwerking van de visie op “straatniveau”, 
voorafgaande aan de uitvoering, begon-
nen worden.

Helaas, we liepen 7 maanden vertra-
ging op, terwijl de gemeenteraad juist zo 
voortvarend was in haar besluitvorming.
We kijken vanaf nu niet meer achteruit, 
maar de dorpsraad heeft wel duidelijk  
gezegd dat hiervan geleerd moet  
worden:
•  De stuurgroep moet adequaat inzicht 

in het procesverloop houden in relatie 
tot de planning.

•  De bestuurlijk verantwoordelijke bij 
de gemeente, bij de dorpsraad en bij 
de OVBH spreken elkaar vanaf nu aan,  
zodra er al vertraging dreigt en la-
ten het daar niet bij, maar lossen het  
direct op.

Hoe gaan we verder
Op 1 september zijn we met een nieuw 
enthousiast en kundig team aan ambte-
lijke ondersteuning fullspeed van start 
gegaan. (overigens heeft de projectleider 
bij de visie goed werk verricht).

Binnen vier weken ontwikkelde de stuur-
groep het uitgebreide procesvoorstel 
voor de komende jaren.  Die stuurgroep 
bestaat uit Jacqueline van Burg (project 
wethouder), Nadja Bom (voorzitter van 
de OVBH), Kees Veerhoek (voorzitter van 
de Dorpsraad) en  in- en externe project-

leiders. Op 4 oktober is dit stuk voorge-
legd aan het College van Burgemeester 
en Wethouders, die het stuk al op 13  
oktober ongewijzigd vaststelde. Vervol-
gens nam de gemeenteraad er al op  
15 oktober unaniem positief kennis van! 

In het kort laat het procesplan zien wie in 
het proces de deelnemers zijn, welke rol 
ze vervullen, hoe de communicatie gaat 
verlopen en welke onderdelen het eerste 
worden opgepakt. Er worden werkgroe-
pen gevormd waarin inwoners en onder-
nemers uit zo’n gebied zitting hebben. 
Het procesplan vindt u hier. 

Ter herinnering
Haamstede, Burgh en Westenschouwen 
zijn gelegen aan een lange dorpsas, die 
op het scheidingsvlak tussen duingebied 
en polder ligt.

De grote kernen Burgh en Haamstede 
vragen om een flinke metamorfose. Ook 
de dorpsas die nu vooral als verkeersweg 
functioneert moet veel meer de functie 
van ontmoeten en verbinden krijgen in 
de vorm van het authentieke cultuurhis-
torische ‘landschap’, waarbinnen ook de 
centra van Burgh en Haamstede hun spe-
cifieke functie krijgen. 
Haamstede als toeristisch koopcentrum 
en Burgh waar sociaal - maatschappelijke  
en culturele functies, alsmede sport  
en onderwijs (Regioschool) een plek ver-
werven.

Kijk op onze nieuwe website: www.dorpsraadburghhaamstede.nl

https://907086da-0f47-4cf8-99db-b003a23e5478.filesusr.com/ugd/657c48_ddce8c145b604fdfab0a34beb3d44196.pdf
https://www.dorpsraadburghhaamstede.nl


Kijk op onze nieuwe website: www.dorpsraadburghhaamstede.nl

De planning
We starten met: 
•  Werkgroep 1: Uitwerking van de 

dorpsas, door middel van een cultuur-
historische/landschapsanalyse.

•  Werkgroep 2: Verder zullen in de cen-
tra van Haamstede en Burgh functie 
verschuivingen plaats gaan vinden  
om de focus naar koopcentrum 
(Haamstede) en de focus op sociaal 
maatschappelijke, culturele, sport en 
onderwijs functies (Burgh) een plek te 
geven. We doen dat in de vorm van een 
Strategisch Programma project, met 
als uitkomst functiekaarten voor beide 
centra.

•  Werkgroep 3: Gaat aan de slag met de 
concept verkeersstudie.

Klik hier om de planning te lezen.

Dit alles staat te gebeuren in de periode 
vanaf december 2020 tot 1 april 2021. 
Daarna volgt enerzijds het herinrich-
tingsontwerp van de dorpsas, gereed op  
1 december 2021. En anderzijds de ver-
dere uitwerking in de twee centra Burgh 
en Haamstede.

Op gebiedsafbakening kaarten zijn de 
projecten van werkgroep 1 en 2 nauwkeu-
rig aangegeven. Klik hier om de kaarten  
te bekijken. Voor deze projecten krijgen, 
binnen enkele dagen, de inwoners die in 
één van die gebieden woonachtig zijn, 
een uitnodiging in de bus. 

Werkgroep 3: Verkeersstudie
Werkgroep 3 gaat aan de slag met de 
concept verkeersstudie. Voor werkgroep 
3 kan iedereen zich aanmelden. Stuur 
voor 1 december een e-mail onder ver-
melding van werkgroep 3, uw adres en  
telefoonnummer naar:
secretariaat@dorpsraadburghhaamstede.nl

Uitgangspunt bij deze aanpak is samen-
werken en tegenstellingen overbruggen, 
elkaar wat gunnen ten bate van het al-
gemeen belang zonder individueel in te 
boeten. Zo gaan we erin slagen voort- 
varend ons dorp vooruit te helpen.
Alles is er op gericht in het laatste kwar-
taal van 2022 de schop in de grond te 
krijgen in het centrum van Haamstede.

Hot news
De gemeenteraad heeft op 12 november 
besloten dat er extra geld komt voor de 
dorpsvisies. Voor Burgh-Haamstede be-

tekent het dat naast Haamstede centrum, 
de sleutelprojecten Burgh centrum,  
Burghseweg en Hogeweg naar voren zijn 
gehaald. Maar ook dat met tien overige 
projecten, waarvoor nog geen budget 
was, nu al vanaf 2021 begonnen gaat 
worden! U vindt de sleutelprojecten in 
hoofstuk 5 van de Dorpsvisie, klik hier.

Scholen
Tenslotte nog de Regioschool, voor 
Openbaar en Christelijk basisonderwijs.
De dorpsraad is hierover nog steeds in 
overleg om deze basisschool voor de kop 
van Schouwen in Burgh te laten landen. 
Op 11 november was er nog overleg met 
de betrokken wethouder. Het is een taai 
proces, maar we blijven wedijveren voor 
een goede zaak. Wel hebben we vanzelf-
sprekend de steun nodig van alle ouders 
en de gemeenteraad.
Onze 25 argumenten vindt u in de brief 
die de dorpsraad 22 juni 2020 aan de  
Gemeenteraad zond. Deze brief staat 
op de site van de dorpsraad. Hieronder  
enkele argumenten waarom die school 
volgens ons in Burgh hoort: 
•  55% van de leerlingen woont in 

Burgh-Haamstede met daardoor de 
laagste kosten leerlingen vervoer.

•  Burgh-Haamstede is een groeikern 
voor eilandbewoners en kent mo-
menteel ook veel vestiging van jonge  
gezinnen uit de randstad.

•  De Leliëndaleweg, toevoerweg voor 
het leerlingenvervoer kan eenvoudig  
1 meter verbreed worden zodat  
tweerichtings personenautoverkeer 
mogelijk is, ook een ontlasting voor de 
Weeldeweg.

•  Burgh-Haamstede heeft veel voor-
zieningen, waaronder een tegen de  
beoogde regioschool aanliggende 
mooie sportaccommodatie die met 
een derde veld is uit te breiden.

•  Tenslotte hebben heeft de dorpsraad 
een puntenscore opgesteld op basis  
van de door HEVO (het bureau dat 
door de schooldirecties is ingehuurd) 
opgestelde criteria. Burgh behaalde  
66 punten (Duinzoom Renesse volgens 
HEVO 54).

Wij vragen ons af: Wat houdt de school-
directies tegen om in plaats van voor een 
nietszeggend buitengebied tegenover 
een bedrijventerrein, te kiezen voor een 
(toekomstige) idyllische omgeving in 
Burgh, temidden van de graanmolen, het 
museum, de straks ontwikkelde Karolin-
gische Burcht, de Zeepeduinen, toekom-
stige voorzieningen voor gezondheid, 
zorg en welzijn.

Digitale communicatie
Vanwege ons beperkte budget zijn we 
vanaf nu genoodzaakt zoveel moge-
lijk digitaal met onze inwoners te gaan 
communiceren. Ook door corona speelt  
digitale informatie een grotere rol.

Velen van u hebben tijdens de inloop-
avonden hun e-mailadres verstrekt. 
Zij hebben deze flyer ook digitaal 
ontvangen. Heeft u deze flyer niet per 
e-mail ontvangen en wenst u in de toe-
komst zo actueel mogelijk op de hoogte 
te blijven? 

Klik hier om u aan te melden voor de  
digitale nieuwbrieven.

Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend 
gebruiken voor nieuwsbrieven vanuit de 
dorpsraad. Zo blijft u altijd op de hoogte.

Huishoudelijke besluiten
Op de site van de dorpsraad treft u het 
jaarverslag, de jaarrekening, kasverant- 
woording en het verkiezingsschema ter 
goedkeuring aan. In verband met de  
corona kunnen we op dit moment helaas 
geen openbare vergadering beleggen.
Indien u er vragen of opmerkingen over 
heeft, ontvangen wij die graag uiterlijk  
4 december. Na de beantwoording stellen 
we de documenten vast.

We beseffen dat we heel wat infor-
matie op uw bord leggen. We willen u 
echter zo goed mogelijk informeren. 
Het gaat tenslotte om de toekomst van 
Burgh-Haamstede!
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