
Stadsraad Domburg

Openbare vergadering 1 maart 2023
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Stadsraad Domburg
Agenda
 1. Opening 

 2. Terugblik op de periode oktober 2022 tot maart 2023

 3. Voorstellen van de 5 nieuwe bestuursleden

 4. Presentatie uitbreidingsplannen Marie Tak van 
Poortvlietmuseum door Arnold van Houtum

 5. Presentatie Verkeersproblematiek Domburg/evaluatie Visie 
Domburg door René de Visser en Ruud van Houten

 6. Rondvraag

 7. Afscheid bestuursleden 

 8.  Sluiting. 2



Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Speelvoorzieningen

 Besteding budget 2022 € 2.000 voorzieningen openbare ruimte

 Voorkeur na raadpleging inwoners voor extra speeltoestel

 Zwevende balanceerbalk met gewapend touw bij Simniapad
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Papiercontainer

Evaluatie papiercontainer uitgezet bij inwoners

• Meeste reacties zijn positief over locatie Schuufdam

• Andere reacties voorkeur oudpapiercontainer parkeerterrein bij 
het gemeentehuis

• Belangrijk aandachtspunt is wenselijkheid tweede container

• Verder gepleit voor inzamelingspunt oude kleding in Domburg

Reactie Apollo en gemeente:

• Tweede papiercontainer is geregeld

• Gesprek met afnemer over textielcontainer
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Evaluatie GVVP

 Inspraak tussentijdse evaluatie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Positief:

 Parkeren aan de randen van Domburg;

 Shared space inrichting van ‘t Groentje.

Nadrukkelijk gepleit voor:

 Doorgaand verkeer naar de zuidwestkant van Domburg; 

 Herinrichting van straten ‘Auto is te gast’ in Domburg;

 Gehele bebouwde kom 30 kilometerzone maken te beginnen met de 
Domburgseweg, Mezgerweg en Traverse;

 Kijk bij groot onderhoud naar toekomstige bestemming (voorbeeld 
Domburgseweg tussen Westhove en Oude Domburgseweg) 5



Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Badhotel

Parkeergarage twee lagen
1e laag voor Badhotel; 2e laag voor hotels in de buurt

Badhotel: Ernstig bezwaar tegen inkomend verkeer overige hotels via 
Domburgseweg. Moet via ‘t Groentje/Badstraat

Stadsraad Domburg: ontsluiting uitsluitend via Domburgseweg met 
grondruil eigenaar directeurswoning

Gemeente: Ingestemd met optie Badhotel
Optie Stadsraad Domburg wordt ondersteund

Initiatief ligt nu bij het Badhotel. Vervolgprocedure nog niet duidelijk. 6



Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Verkeersmaatregelen

Korte termijnmaatregelen gerealiseerd:

• Verkeersplateau bij duinovergang vanaf Jan Tooropstraat;
• Voetpad langs Jan Tooropplein aangelegd;
• Fietssuggestiestrook weggehaald;
• Signaleringspalen bij zebra op Schelpweg
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Stadsraad Domburg 
2. Terugblik
Verkeersmaatregelen

Binnenkort wordt gerealiseerd:

• Zebrapad over Brouwerijweg voor oversteek vanaf Brouwersbuurt naar 
Traverse voor bewoners Simnia;

• Zebrapad Singel voor voetgangers Schuitvlotstraat/Roosjesweg (komt 
westelijker te liggen dan huidige oversteek)

• Aanpassing fiets/voetpad ‘t Maereltje ivm gevaarlijke situatie na plaatsing 
hoge schutting
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Stadsraad Domburg  
3. Terugblik
Verkeersmaatregelen

 Gistermorgen schouwronde samen met Evelien Schout- van der Hage 
(deelneemster aan de woensdagmorgenronde Simnia) en Sam de Visser 
van de gemeente.

 Doel: samen ontdekken hoe rolstoel-, rollator en 
kinderwagenvriendelijk de trottoirs in Domburg zijn

 Bevinding: recentelijk zijn fijne brede trottoirs aangelegd. 
Toch genoeg plaatsen waar het beter kan

 Actie: Op een aantal punten zullen binnenkort 
aanpassingen plaatsvinden. Op andere plaatsen zal dit 
door verbouwingen hotels, andere toekomstplannen 
(herinrichting van het centrum) pas in de toekomst gebeuren
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Stadsraad Domburg  
3. Terugblik
Verkeersmaatregelen

 Oproep aan gemeente, inwoners en bedrijven

 Stuur rolstoelen, rollators etc niet onnodig de rijbaan op

 Zorg dat het voetpad voldoende breed is en goed onderhouden

 Zorg dat je heg niet over het voetpad groeit

 Zorg dat je deels op eigen terrein geparkeerde auto’s niet 
uitsteken over het voetpad

 Zorg dat je uitstalling het voetpad niet blokkeert
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Parkeren

 Inspraak parkeren

 Resultaat

 Parkeerbebording wordt verbeterd

 Geen resultaat

 Nachtparkeertarief parkeerterrein voetbalveld van € 20 tussen 23.00 uur en 9:00 
uur  blijft

 Geen verhoging tarief dagvergunning € 50
 Eigenaren van appartementen in onder meer Badhotel, Ruimzicht en Wijngaerde

kunnen bewonersvergunningen blijven aanvragen 
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Hoogduin

Resultaat rondgang met wethouder:

 Afwatering langs paden is verbeterd

 Slechte gedeelten van het pad worden aangepakt

 Opgang naar duinen/strand vanaf 
woning Hoogduin wordt nog besproken

 Twee banken worden binnenkort geplaatst
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Pumptrack en trapveldje

• Meer banken en fietsenstalling geplaatst
• Betere afwatering en tegengaan parkeren 

auto’s bij pumptrack worden aangepakt
• Officiële opening komt er in april
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Domburgse dricht

 Begin gemaakt van herstel Domburgse dricht in bosje van Keg 
bij hotel Wilhelmina

 Blijven voortgang volgen
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Stadsraad Domburg 
2. Terugblik
AED

 AED bij gemeentehuis nu beschikbaar tijdens kantooruren

Dit wordt:

 AED permanent beschikbaar
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Stadsraad Domburg 
2. Terugblik
Woningbouw

Ingesproken met betrekking tot woningbouw

Pleidooi voor:

 Bouw starterswoningen

 Bouw betaalbare woningen

 Bevorderen permanent wonen. Gebruik alle mogelijkheden van  de 

Huisvestingswet

 Gehele bebouwde kom permanent woongebied maken

 Stringenter handhaven Tweede Woningverordening

 Meewerken aan omzetten recreatieve bestemming naar woonbestemming
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2. Terugblik
Seizoensmarkt

 OBD en Stadsraad Domburg pleiten voor parkeerterrein 
bij de molen

 Gemeente heeft besloten hoofdstraat Domburg

 In aanbesteding staat dat seizoensmarkt ingericht wordt
volgens regels en voorschriften in handreiking Veiligheid 
op de markt 2020 van de Centrale Vereniging voor 
Ambulante Handel (regels staan ook in 
brochure Brandweer)

Stadsraad Domburg
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Seizoensmarkt

 Toegang huizen/vluchtroutes moeten 1,1 meter breed zijn en 
waterpunten goed bereikbaar

 Voor hulpdiensten moet er een vrije, voldoende brede en hoge toegang 
zijn van 4,5 meter (waarvan 3,25 meter verhard) en 4,2 meter hoogte 

 Gemeente vindt 3,5 meter voldoende na advies van Veiligheidsregio

 Aanvullend advies Veiligheidsregio om kramen aan één zijde te plaatsen 
wordt niet overgenomen 

 Volgens  gemeente in afgelopen jaren alleen klacht ontvangen van één 
ondernemer
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Seizoensmarkt

 Stadsraad Domburg en OBD zijn van mening dat een 
toeristische markt een meerwaarde is en blijft voor Domburg. 

 Deze moet voldoen aan de geadviseerde landelijke 
veiligheidseisen (waaronder looproute van 4,5 meter) en 
kwaliteit uitstralen die hoort bij de badplaats Domburg.
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Stadsraad Domburg
2. Terugblik
Participatie

 Stadsraad Domburg pleit voor participatie van inwoners bij 
groot onderhoud/renovatie openbare ruimte
 Voorbeeld: Piet Mondriaanstraat, ‘t Poldertje, Vaandragerstraat, 

Kesteloostraat, Brouwerijweg, Singel moet na afronding bouw 
opnieuw ingericht worden

 Reactie gemeente: Gaan bewoners nog polsen en aan de hand van 
de reacties kijken of er aanpassingen kunnen plaatsvinden in 
tekening (Piet Mondriaanstraat) of ontwerp (overige straten)

Wij blijven volgen hoe de gemeente invulling geeft aan de 
participatie van de burger én we nemen de rolstoelervaringen 
mee in onze advisering
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Stadsraad Domburg

2. Terugblik

Vooruitblik

• Rondgang met Burgemeester

• Overleg met alle Dorps- en Stadsraden en de gemeente over 
toekomstig openbaar vervoer vanaf 15 december 2024

• Als vervolg op het onderzoek leefbaarheid en toerisme komt de 
gemeente in september met een nota over verblijfsrecreatie
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Stadsraad Domburg
3. Introductie nieuwe Stadsraadsleden

Joost Dourleijn
 65 jaren jong en tot maart vorig jaar werkzaam in de financiële 

wereld. Geboren in de Zuidstraat, opgegroeid in de Schuitvlotstraat en 
na een periode van circa 18 jaar in Westkapelle te hebben gewoond 
nu weer zo'n 22 jaar woonachtig in de Kanonweistraat samen met 
Ilona.

 Ik heb nu voldoende vrije tijd en ik wil graag zitting nemen in de 
Stadsraad Domburg. Met name op het gebied van wonen (starters, 
doorstromers, 2e woningen etc.) wil ik mijn pijlen richten, want daar 
is nog wel wat werk aan de winkel.

 Ideeën, vragen of opmerkingen hier omtrent, spreek me aan of bel 
me!

22



Stadsraad Domburg
3. Introductie nieuwe Stadsraadsleden

Maarten Beekman
 Ik woon sinds november 2021 in Domburg, maar ik kom hier al 

mijn hele leven verschillende keren per jaar

 Na een mooi werkzaam leven in het medische (internationale) 
bedrijfsleven in verschillende bestuursfuncties heb ik gekozen 
om permanent in Domburg te gaan wonen

 Ik wil nu mijn energie en ervaring graag inzetten voor de 
bewoners van Domburg, waarbij “verbinding” hoog bij mij in het 
vaandel staat
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Stadsraad Domburg
3. Introductie nieuwe Stadsraadsleden

Dancker Bijleveld

- Ik voel mij nauw betrokken bij Domburg door veelvuldig verblijf en 
nu ook woonachtig en wil mij daarvoor ook inzetten 

- Een luisterend oor voor bewoners (en bezoekers) zijn en waar 
verbeteringen kunnen worden gedaan

- Betere communicatie tussen burgers en gemeente gelet op 
gemeenschappelijke belang voor leefbaar Domburg

- Bijdragen dat trots van Domburg als geziene bad-/woonplaats 
bestendigd blijft
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Stadsraad Domburg
3. Introductie nieuwe Stadsraadsleden

Hans Koper

 Het is fijn wonen in Domburg, 

 Het toenemende toerisme zet de leefbaarheid echter steeds 
meer onder druk. 

 Ik wil mij inzetten voor de Stadsraad Domburg met het idee dat 
niet alleen wij maar ook de komende generaties hier goed 
kunnen blijven wonen
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Stadsraad Domburg
3. Introductie nieuwe Stadsraadsleden

 Hein Robbers
 57 jaar, gescheiden en vader van twee dochters van 29

 In 2010 naar Domburg gekomen als parkdirecteur van Hof Domburg, in 2015 
permanent in Domburg komen wonen

 Mede eigenaar van Strandpaviljoen de Oase sinds 2016 en tevens voorzitter 
van de Walcheren club voor strandpaviljoens namens Koninklijke Horeca 
Nederland

 Vanuit KHN ook werkzaam in het provinciaal overleg Kustvisie en in de 
Zeeuwse werkgroep strandpaviljoens

 Mijn motivatie om in de Stadsraad Domburg te komen is om mij in te zetten 
voor het algemeen belang van Domburg als badplaats, de inwoners en de 
ondernemers en om daar een goede balans in te houden
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Stadsraad Domburg
4. Marie Tak van Poortvlietmuseum 
 Presentatie uitbreidingsplannen 

Marie Tak van Poortvlietmuseum 
door Arnold van Houtum
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Stadsraad Domburg
5. Presentatie Verkeersproblematiek 
Domburg/evaluatie Visie Domburg 

René de Visser Ruud van Houten
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Stadsraad Domburg
6. Rondvraag

Wie?
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Stadsraad Domburg
7. Afscheid
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Tamara Romahn

Senko de Witte

Martijn de Roos

Ko Jan Provoost

Adri Meeuwse
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