
Verslag ledenvergadering 25 november 2016 

De Schutse Burgh Haamstede. 

 

Voorzitter Anita de Munnik opent het nieuwe verenigingsjaar en heet alle 81 

aanwezige leden van harte welkom. Een speciaal woord van welkom is er voor 
aanwezigheid van de ereleden Joop van Loo, Hans Erbrink, Hugo Doeleman, 

Peter Vleugel, Huib Uil en David Schorer. 

Voor deze vergadering zijn er afmeldingen binnengekomen van Gabri de Groot, 

Jeroen Padmos, Frans Beekman, Wim Jumelet, Marinus Vink, de heer de Klerk en 

de Zeeuwse Milieu Federatie. 

 

Er zijn geen ingekomen stukken ontvangen voor deze vergadering en het verslag 
van de voorjaarsvergadering d.d. 15 april 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

De voorzitter praat de vergadering bij over de gezondheid van commissielid Theo 

de Meester. 

Om onze leden langs meerdere kanalen beter te kunnen bereiken wordt de 

(aanwezige) leden verzocht hun emailadres door te geven aan het secretariaat. 
Verschillende commissies hebben bij het bestuur aangegeven dat zij kampen met 

onderbezetting. Hierdoor kunnen bepaalde onderwerpen en zaken niet naar 

behoren worden opgepakt. De leden wordt dringend gevraagd na te denken over 

zittingname in een commissie. 

De voorzitter dankt alle commissieleden die zich het afgelopen jaar hebben 

ingezet hebben voor onze vereniging. 
Tevens worden de leden door de voorzitter bijgepraat over de stand van zaken 

inzake het Educatieproject Mijnstadenlande.nl. Naar aanleiding van het 75-jarig 

bestaan van onze vereniging in 2014 is dit ons geschenk aan alle 

basisschoolleerlingen van Schouwen-Duiveland. Onze vereniging wil de jeugd zo 

meer betrekken bij het eiland om het erfgoed in de toekomst te behouden. Het 

project betreft een educatief platform door middel van een interactieve website. 

De website gaat in de zomer van 2017 de lucht in. 
 

Hierna geeft de commissie Tijdschrift een presentatie betreffende een voorstel 

tot het wijzigen van de verschijningsfrequentie naar 2x per jaar in full-color, 

moderner en thematischer van opzet, aangevuld met een digitale nieuwsbrief. 

Door stemming met handopsteken wordt voor dit agendapunt geen meerderheid 

behaald. De commissie zal zich hier verder over beraden en gaat aan de slag met 
deze uitslag. 

 

De vergadering is per acclamatie akkoord met een voorstel tot wijziging van het 

huishoudelijk reglement voor wat betreft het aanstellen van bestuursleden als 

contactpersoon voor de commissie. 

 

Penningmeester Cor van der Linde presenteert de begroting 2017 en 
beantwoordt enkele vragen van de leden hierover. De begroting wordt hierna 

vastgesteld. 

 

Alle commissies presenteren een kort verslag van hun activiteiten. 

* Namens de commissie Planologie meldt Paula Bremmers dat er 

momenteel  hard gewerkt wordt aan een verzoek aan B&W tot handhaving 
van het bestemmingsplan op meerdere locaties in het buitengebied. Verdere 

onderwerpen die worden gevolgd zijn: Brouwerseiland, Gebiedsvisie 



Schelphoek, Oud-Bommende Zorgvillas, Ecolodges in Zonnemaire, Hart voor 

de Kust, Plan Weelzicht te Schuddebeurs en het Integraal Verkeers- en 

Vervoersplan.   
 

*  Aize Meintema meldt namens de commissie Monumenten dat de herijking van 

de gemeentelijke monumentenstatus, het ambitiedocument Stadswallen, 

uitreiking Erfgoedprijs en de Katholiek Apostolische kerk in Nieuwerkerk de 
aandachtspunten waren van deze commissie in 2016. 

 

*  De commissie Cultuurhistorische Elementen is vijf jaar geleden ontstaan uit 

het project Landschapsontwikkeling van de gemeente, ondersteund door 

Landschapsbeheer Zeeland. Het doel was om tot een inventarisatie te komen 

van cultuur historische elementen op Schouwen-Duiveland. Het project is 

inmiddels afgerond. 
Ria Geluk toont de leden via een powerpointpresentie waar en hoe de 

geïnventariseerde elementen te vinden zijn op onze website. 

 

* Peter Vleugel doet namens de commissie Excursie verslag van de lezing over- 

en de excursie naar Gent in september 2016. Afscheid wordt genomen van 

commissieleden Lydia Mol en Lian Sluijs. Tevens doet hij een oproep aan de 
leden tot deelname aan de komende excursies en zittingname in deze 

commissie. 

 

*  Kees Struik informeert de leden over de nieuwe cursus in 2017 van 

Geschiedenis Leeft! De aanwezige leden kunnen zich tijdens de 

ledenvergadering al hiervoor opgeven. 
 

*  Ria Geluk meldt namens de commissie Public Relations dat de vier boekjes 

Veldnamen inmiddels zijn gedigitaliseerd en te vinden zijn op onze website. 

Ook de digitale uitgave van het boekje Kleine monumenten van Schouwen-

Duiveland wordt binnenkort geplaatst op onze website. 

 

Tijdens de rondvraag uit Rien van de Luitgaarden zijn zorg rondom 
Brouwerseiland en vraagt het bestuur hoe onze vereniging hierin staat. Arjan de 

Hulster van de commissie Planologie antwoordt hierop dat dit onderwerp erg 

complex is en dat de commissie met onderbezetting kampt. Wel is hierin 

aansluiting gezocht met de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. De 

aanwezige leden verzoeken het bestuur van Stad en Lande een duidelijk 

standpunt over dit onderwerp in te nemen en dit naar buiten te brengen. 
 

Renée van der Hulle meldt dat er op 7 februari 2017 in Zierikzee en Burgh 

Haamstede 23 struikelstenen geplaatst gaan worden bij huizen van waaruit 

Joden zijn verdreven. E.e.a. gebeurt door de ontwerper en initiatiefnemer van de 

struikelstenen, de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. 

 
Simon van der Haagen deelt de leden mee dat het raam uit het voormalige 

gemeentehuis van Noordgouwe is gered van de sloop en inmiddels in 

gerestaureerde staat te bezichtigen is in het Watersnoodmuseum. 

 

Cees Dane vraagt of het bestuur op de hoogte is van de sloop van de boerderij 

de Willemshoeve aan de Platteweg in Zierikzee. Ria Geluk antwoordt hierop dat 

er geen monumentenstatus op het perceel/pand zat, vandaar dat er geen 



mogelijkheid was tot bezwaarmaking. De gemeente heeft het inmiddels 

aangekocht en gesloopt. 

 

Ria Geluk meldt een komende inventarisatie van boerderijen door de Provincie 

met als doel mogelijkheden te bekijken tot bescherming of behoud. 
 

De commissie Excursie doet nogmaals een dringend oproep de leden zich aan te 

melden om zitting te nemen in deze commissie. 

 

Na de pauze wordt de Kroniek van het Land van de Zeemeermin 2016 door 

Wijnand Renden namens de commissie Jaarboek uitgereikt aan 

bestuursvoorzitter Anita de Munnik. Het betreft de 41 editie. 
Hans van Duivendijk, Robert van Leeuwen, André Flikweert, Jop Steenhof de 

Jong en Corstiaan Prince namens Jan Kouwen geven een korte impressie over 

het door hen geschreven artikel. De andere auteurs Ton Oosterhuis en Jeanine  

Dekker konden niet aanwezig zijn. 

 

Na afloop van deze presentaties dankt de voorzitter alle aanwezigen voor hun 
komst en sluit de vergadering om 22.00 uur.  

 

 

Joyce van Dijke-Vermeulen, secretaris 

 

 
 


