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Commissie Bezwaarschriften 
Gemeente Schouwen-Duiveland. 
 
Aanvulling bezwaarschrift: 
Omgevingsvergunning herinrichting Havenplein/Havenpark. 
 
Geachte voorzitter, leden van de commissie, 
 
Het zou ons niet geheel verbazen, als u ons bezwaarschrift niet ontvankelijk verklaart. 
Immers wij gaan met onze argumenten uitvoerig in op het totaalplan voor de herinrichting 
van de binnenstad terwijl de omgevingsvergunning uitsluitend geldt voor het herinrichten 
van het Havenplein. Onze Vereniging is echter van mening dat dit plan zodanige  en 
onlosmakelijk verbonden is met het totaalplan dat indien deze fase is uitgevoerd u meent 
dat er geen weg meer terug is. Daarom richt ons bezwaar zich nu reeds tegen deze 1e fase. 
Er komt waarschijnlijk geen volgende gelegenheid om onze zienswijze  formeel onder uw 
aandacht te brengen.  
 
In ons bezwaarschrift van 12 september jl. hebben wij dus genoemd: 
 

 De aanpak van de historisch belangrijke Oude Haven; 

 Het vernietigen van het huidig Havenpark en Kraanplein; 

 Het opnieuw bestraten met toevoeging van permanente terrassen en autovrij maken 
van het Havenplein 

 
Hieraan hebben wij op dit moment niet veel toe te voegen. Er is echter een onderwerp 
waarop we extra willen wijzen. 
 
Een bezwaar van onze Vereniging is niet het bezwaar van één individu maar een standpunt 
wat door het bestuur is samengesteld uit reacties verkregen uit de ca. 725 leden van onze 
achterban, zelfs van mensen die geen lid zijn maar zich wel tot ons hebben gewend met de 
vraag: “wat vindt Stad en Lande hier nu van”? 
 
Wij hebben ons zorgvuldig beraden en zoals u heeft kunnen zien aan de datum van de brief 
op de laatst mogelijke dag besloten toch te reageren omdat het onderwerp zo uitermate 
belangrijk is. 
 
Hoewel onze democratie werkt volgens het principe dat de gekozenen het mandaat van de 
kiezer krijgt, zijn wij toch van mening dat u als bestuurders/volksvertegenwoordigers wel 
verantwoording aan de bevolking bent verschuldigd. De wijze waarop de besluitvorming 
over de herinrichting van de binnenstad heeft plaatsgevonden verdient naar onze mening 
dan ook geen schoonheidsprijs. Ikzelf ben getuige geweest, op de informatieavond in de 
Burgerzaal, dat het bureau B&B verklaarde geen ervaring te hebben met het maken van 
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plannen voor herinrichting van historische stadscentra, en zich hebben laten leiden van uit 
de opdracht dat het resultaat een Maritiem karakter moest hebben. Reverentie-
onderwerpen werden genoemd als de kleur van meekrap, Zeeuwse knopen en nog een 
aantal van deze specifieke tierelantijnen. Leuk gevonden maar doet op geen enkele 
wijzerecht aan de daadwerkelijke historische waardevolle achtergrond van de binnenstad 
van Zierikzee, sterker nog het heeft er totaal niets mee te maken. U heeft een procedure 
voor uitvoering van het plan gekozen die weinig democratisch is te noemen, een paar 
infoavonden. Suggesties daar gegeven werden steevast beantwoord met: “we nemen het 
mee”. Maar wat is er van terechtgekomen? Daadwerkelijke inspraak heeft niet 
plaatsgevonden. 
 
U heeft u duidelijk in tempo laten leiden door tijdsdruk vanuit het verkrijgen van de 
Europese subsidie. Het komt ons voor, daardoor weinig zorgvuldig. 
 
U heeft als bestuur nog maar zeer kort geleden een Culturele Erfgoednota het licht doen 
zien. Onze Vereniging is in het geheel niet ontevreden over het resultaat, maar handel dan 
ook zelf naar de visie die in deze nota tot uitdrukking komt. Ga respectvol om met het 
historisch centrum. Dat is in het geheel niet het geval indien u de plannen van bureau B&B 
gaat uitvoeren. De Oude Haven krijgt een Vinex-wijk achtige uitstraling, die past bij de 
nieuwe wijk watereland, niet bij de binnenstad. Het Havenpark wordt verminkt, uw 
doelstelling is slechts zichtbaar vanuit een helikopter maar al zou dit vanaf straatniveau 
zichtbaar zijn het doet geen recht aan de historische omgeving. En als klap op de vuurpijl 
vraagt u in de Wereldregio aan de bevolking suggesties voor een andere locatie voor de 
fontein. Advies van ons en vele andere burgers: “laat hem liggen waar hij ligt”. 
 
Stad en Lande wenst u veel wijsheid in uw besluitvorming. 
 
Namens de Vereniging, 
Zierikzee 22 oktober 2012, 
 

Aize Meintema 
Vicevoorzitter. 

 
 


