Beste inwoners en ondernemers van Burgh-Haamstede,

Pas over 5 jaar eerste
dorpsvisie investeringen
in Burgh-Haamstede!
Vorige week verscheen de begroting van de gemeente, waarin ook
opgenomen de investeringsvoorstellen voor de stad- en dorpsvisies van Renesse, Brouwershaven,
Bruinisse, Scharendijke, Zierikzee
en Burgh-Haamstede. Tot onze
verbijstering moeten de investeringen in Burgh-Haamstede nog
5 jaar wachten. In de andere dorpen gaat de gemeente wel direct
investeren. Terwijl juist ons dorp
het zo hard nodig heeft.
Het is eigenlijk nog gekker... We weten
niet eens zeker of er over 5 jaar wel geïnvesteerd wordt. De gemeenteraad neemt
nu wel besluiten over de investeringen in
de andere dorpen, maar niet over onze
investeringen vanaf 2024!

Hoe kan dit?

13 juni j.l. was er de Stuurgroep vergadering, waarin de OVBH, dorpsraad en
de gemeente, vertegenwoordigd door de
projectwethouder Dorpsvisie en de wethouder Financiën. In deze vergadering
raakten wij het eens over het eindrapport
van de dorpsvisie. Het College stelde de
dorpsvisie daarna integraal vast inclusief ook het moment van investeren in de

diverse deelprojecten.
Op dat moment, was de meicirculaire
waarin de financiële tegenvallers waren
opgenomen bekend bij het College.
Dus dit kan niet als een excuus gebruikt
worden.
Ook in de maanden daarna communiceerden de dorpsraad en de gemeente
eendrachtig deze dorpsvisie naar onze
inwoners, tot de openbare dorpsraad vergadering op 13 september toe, waarbij
er nog geen spoor van het rampscenario
werd gecommuniceerd. Dat de gemeenteraad uiteindelijk besluiten neemt was
helder.
Maar het College behoorde consistent de
door haar vastgestelde dorpsvisie voor te
leggen. Het was niet zo maar een Collegebesluit, het was ook een overeenkomst
met een andere partij, de dorpsraad en
OVBH. We voelen ons beduveld en dan
zeggen we het nog netjes!!!
En dat nadat het gehele best complexe
proces tussen OVBH, dorpsraad en gemeente, ambtelijk en bestuurlijk juist
zo eendrachtig was verlopen, kwam de
boodschap dat er pas over 5 jaar wordt
begonnen met investeren als een duveltje uit een doosje.

Meer specifiek:

1.	
Er wordt onnodig twee jaar (2020/
2021) ingeruimd voor het inrichtingsplan van de dorpsas, waar € 40.000/
jaar voor een adviesbureau wordt uitgetrokken, dat zijn 300 uur, oftewel 8
weken werk per jaar, gedurende twee
jaar! Voor het stedenbouwkundig plan
van het centrum, idem dito twee jaar,
waar voor een adviesbureau € 25.000/
jaar wordt uitgetrokken, dat zijn 190
uur, oftewel ruim 5 weken werk per
jaar, gedurende twee jaar!
	De dorpsraad en de bevolking worden
gewoon twee jaar aan de praat gehouden voor werk dat in twee keer een
halfjaar gemakkelijk gerealiseerd kan
worden.
2.	
Daarna ligt het werk helemaal stil
tot 2024/2025. Er gebeurt niets aan
de dorpsas die volgens onlangs verschenen Provinciale cijfers, tot de
vijf gevaarlijkste wegen in de Provincie behoort en er gebeurt niets
voor de ondernemers die snakken
naar de revival van het centrum van
Burgh-Haamstede.
3.	Ook wordt voor de sleutelprojecten te
weinig budget berekend om de materialen die horen bij de authenticiteit

die in de dorpsvisie wordt gepredikt, te
kunnen realiseren.
4.	Daarnaast worden vele projecten die
in de dorpsvisie zijn vastgesteld om
uiterlijk in 2025 te zijn gerealiseerd
niet eens in het financieel overzicht
genoemd, ook niet in het deel waar
projecten worden benoemd waar nog
geen budget voor is. Om er één van de
twintig te noemen: forse uitbreiding
parkeerruimte op de kop van Haamstede om de beoogde extra toeloop
naar het centrum te faciliteren.
5.	Ook is het onbegrijpelijk dat er 4 mln
wordt uitgetrokken voor de Hogeweg.
-	Dat is de helft van de totale investering in Burgh-Haamstede.
-	De visie was er toch vooral op gericht om het gedateerde en verpauperde dorpscentrum aan te
pakken.
6.	En dat terwijl de Hogeweg er op zich
nog goed uitziet, maar een verkeerskundige aanpak nodig heeft. Die
gerealiseerd kan worden voor een
aanzienlijk lager bedrag, dat gewoon uit het verkeersbudget, of het
Wegenbeheerplan te dekken is.
	We gaan daar toch bovendien die gehele mooie bestrating, die er nog maar
20 jaar ligt, die nog prima is, er niet uithalen? We kunnen ons niet voorstellen
dat de afdeling Beheer en Onderhoud
van de gemeente onze visie hierop niet
onderschrijft!
7.	Voor de Kloosterweg is nu geen euro
begroot, terwijl er twee keer zoveel autoverkeer overheen rijdt, dan over de
Hogeweg en twee keer zoveel fietsverkeer over een tweezijdig fiets/voetpad
van slechts 2.20 meter breed en met
een aantal zeer onveilige gedeelten.
En oversteken, waar regelmatig aanrijdingen plaats vinden. Deze weg en
fiets/voetpad vragen snel aandacht
om het eerste ongeval met dramatische afloop te voorkomen en vraagt
dus snel een toegekend budget!

budget moeten de andere dorpen
inleveren, dat is niet anders.

Tenzij onderstaande zeer voor de
hand liggende oplossing wordt
gebruikt:
B.	De exploitatie budgetten verraden een
hogere dan gebruikelijke afschrijving duur en/ of hogere dan gebruikelijke omslagrente voor de infrastructuur, dat het leeuwendeel van de
investeringen omhelst; dit geldt voor
alle dorpen/steden.
Hier valt 30% op de lasten te besparen zonder dat er op kwaliteit wordt ingeboet. Met die gecreëerde ruimte kan
extra en eerder worden geïnvesteerd,
zonder dat de gemeentelijke begroting
meer wordt belast dan nu.
	Ergo er komt dan ook ruimte voor
investeringen in Burgh-Haamstede
direct na 2020 als de planvorming
gereed kan zijn (zie punt 1).
	Wij zien de berekening van het College
graag tegemoet, zodat we het kunnen
beoordelen.
C.	Hiernaast is nog wel een beetje geschuif nodig in 2021 en 2022 bij de vijf
andere dorpen/steden.
D.	Als het om de verkeersveiligheid gaat
is investeren in de Kloosterweg echt
nodig.
E.	Het geld dat (zie bij B en 6) vrij komt
besteden waar het echt nodig is: de
Kloosterweg en voor de eerder genoemde projecten die wel zijn vastgelegd in de dorpsvisie, maar nog helemaal nog niet zijn belegd. Genoemd
voorbeeld: fors uitbreiden parkeerruimte op de kop van Haamstede t.b.v.
de beoogde grotere toeloop naar het
centrum.

De oplossing voor onze deceptie
is als volgt:

F.	De dorpsraad en de OVBH (ondernemers) willen dit rampscenario z.s.m.
met de bevolking en ondernemers
bespreken om te bezien wat ons te
doen staat. Of het dorpsraad bestuur
überhaupt wel door moet/wil gaan, als
de voorliggende begroting wordt vastgesteld, is nu zeer serieus aan de orde.

A.	Het herverdelen van het budget over
alle dorpen vanaf 2020.
	
Voor die eerlijke verdeling van het

	
De dorpsraad blijft vol ongeloof
achter, er heerst verslagenheid en
gelatenheid.

Er is vooraf geen enkele uitleg gegeven
dat de overeenkomst, met inbegrip van
de planning, die College en dorpsraad
hadden en was vastgelegd in de gezamenlijk vastgestelde visie en afgehecht
in het College besluit, ineens eenzijdig
zou worden opgezegd.
Waardoor eigenlijk het contract met alle
inwoners van Burgh-Haamstede van tafel
wordt geveegd.
Ook nadien is er van de zijde van het College geen proactieve uitnodiging voor
bestuurlijke uitleg, ondernomen.
Pas in het vijfde jaar na nu vindt de eerste investering plaats; daarvoor worden
we twee jaar aan het lijntje gehouden
voor het ontwerp van het inrichtingsplan
dorpsas en centrumplan.
Werk waar in de visie een jaar, 2020 is uitgetrokken. Wat ook tot uiting komt in de
tijd, een half jaar aan uren, die het adviesbureau eraan mag besteden. Daarna valt
het helemaal stil.
Zou nou werkelijk door het College verondersteld worden dat de inwoners hun
dorpsraad, die dit accepteert en er weer
achteraan gaat hobbelen nog serieus
nemen? Zo’n dorpsraad heeft toch geen
positie meer.
Doodzonde van ons zeer uitvoerige
proces, waar nu de bevolking met een
kater achterblijft. Over vijf jaar als de
uitvoering gaat starten, die bevolking
niet meer is aangehaakt, er geen geloof
meer in heeft. Waardoor het proces weer
overhoop wordt gehaald en ook menig
ondernemer intussen in het verpauperde
gebied heeft moeten afhaken...

Kom naar de
Openbare Dorpsraad
vergadering
30 oktober 2019
vanaf 19.30 uur
Dorpshuis de Schutse
Met bezorgde groet,
Dorpsraad Burgh-Haamstede en de
OVBH (Ondernemersvereniging
Burgh-Haamstede (OVBH)

www.dorpsraadburghhaamstede.nl / www.dorpsvisieburghhaamstede.nl

