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Inleiding
Voor u ligt een beleidsplan van de Vereniging Westenschouwens Welvaren. Deze
vereniging is opgericht op 15 december 2008 en gezeteld te Westenschouwen gemeente
Schouwen-Duiveland. Conform de statuten dient er een beleidsplan te worden opgesteld
en periodiek te worden geactualiseerd. Dit beleidsplan is tevens noodzakelijk voor het
behouden van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Het plan geeft inzicht in:
1.
2.
3.
4.

de doelstelling van de Vereniging.
de werkzaamheden van de Vereniging.
de nu bereikte resultaten van de Vereniging.
de manier waarop de Vereniging geld werft.
5. het beheer en besteding van het vermogen van de Vereniging.
6. het (functioneren van) bestuur.
7. (beknopt) financieel verslag 2018
In 2021 zal dit beleidsplan worden geactualiseerd.
1. De doelstelling van de Vereniging
De vereniging heeft tot doel de gemeenschapszin en een goed leefklimaat. Onder meer
ten aanzien van ruimte en milieu in het dorp Westenschouwen te bevorderen in de meest
brede zin van het woord. Einddoel is te bereiken dat Westenschouwen zich met behoud
van zijn eenvoudige landelijke en kleinschalige karakter en versterking daarvan, op
evenwichtige wijze ontwikkelt tot een stijlvolle, door rust en natuurschoon gekenmerkte
plaats om te wonen, te werken en te recreëren.

2. De werkzaamheden van de Vereniging.
De Vereniging wil haar doelstelling onder meer te bereiken door, bij voorkeur in goed
overleg en samenwerking met de betrokken overheidsdiensten en zusterorganisaties, te
analyseren en helder te beschrijven hoe Westenschouwen, zowel in grote lijnen als op
details, er idealiter uitziet en op basis daarvan concrete doelen of acties te formuleren
en de uitvoering daarvan via de daartoe geëigende kanalen te realiseren. Zo wenst de
vereniging in goed overleg met de gemeente enkele concrete verbeteringen binnen
Westenschouwen te bereiken. De vereniging vraagt de gemeente Schouwen-Duiveland
thans bijzondere aandacht aan Westenschouwen te schenken en na te noemen zichtbare
verbeteringen aan te brengen.
De (actuele) aandachtspunten in willekeurige volgorde:
2.1 Parkeerbeleid.
Betaald parkeren alleen op de parkeerterreinen niet op de wegen in Westenschouwen
2.2. Verkeerscirculatie.
De rijrichting van het eenrichtingsverkeer op de Steenweg dient te worden omgekeerd
(ten opzichte van huidige situatie 2018)
2.3 Groenvoorziening Kraaijensteinweg.
De oversteekplaats van de Kraaijensteinweg ter hoogte van De Kure is bij oversteken van
noord naar zuid gevaarlijk onoverzichtelijk. De hoge windsingel in de bocht ontneemt de
voetganger die wil oversteken het zicht op aanstormend verkeer en daarom dient deze
windsingel aldaar over een lengte van een groot aantal meters tot eveneens c.a.80 cm
hoogte te worden verlaagd. Dan wel andere maatregelen te worden genomen die het
overstekenb veilig maken. Her en der dient het hoge groen bij de lantaarns te worden
getopt, zodat de straatverlichting zijn effect kan terugkrijgen.
2.4 De Rotonde (bij de trap naar het strand) Kraaijensteinweg-Steenweg
Vooral voor fietsers komende van de Steenweg richting Kraaijensteinweg is het volstrekt
onduidelijk dat men dient over te steken om op het fietspad langs de Kraaijensteinweg te
komen. Regelmatig slaan fietsers eerst rechts af de Kraaijensteinweg op. Voor
voetgangers die van het strand afkomen en die langs de Kraaijensteinweg richting Burgh
willen lopen is er een zelfde probleem: velen steken dus niet over en gaan over het
fietspad lopen.
2.5 Openbaar Groen: aanpassing beleid/protocol/uitvoering
Het is wenselijk dat het snoei- en maaibeleid/protocol binnen de bebouwde kom van
Westenschouwen, zeker tijdens het hoogseizoen, wordt gericht op een voortdurend
verzorgd landelijk beeld van Westenschouwen. Ook bij het schonen van de sloten (overleg
nodig met het waterschap) dient binnen de bebouwde kom zorgvuldig te worden
opgeruimd.
2.6 Versobering van de (verkeers- en andere ) bebording.
Westenschouwen wordt ontsierd door een overdosis verkeersborden, die bovendien niet
steeds begrijpelijk zijn. Het is wenselijk deze terug te brengen tot wat strikt
noodzakelijk is.

2.7. 30 km/uur-gebied en het wegvak Kraaijensteinweg (van Hogeweg tot Rotonde)
Regelmatig hebben wij contact gehad met de gemeente over de inrichting van de
openbare ruimte. Zo zijn we in gesprek over een 30 km/uur zone inclusief de
Kraaijensteinweg (van Hogeweg tot aan de rotonde bij de trap). De te hoge snelheden en
de onoverzichtelijke oversteken en invoegingen (bijvoorbeeld bij oversteek vanuit en
naar De Kure en de Hoge Hilleweg) kunnen dan met fysieke maatregelen en bebording
worden opgelost. Als dat plan opgenomen wordt in de dorpsvisie hopen wij dat de
uitvoering van de benodigde maatregelen in 2020 kan plaatsvinden. Het bord bebouwdekom Westenschouwen is daar op vooruitlopend al geplaatst voor de kruising HogewegKraaijensteinweg.
Oplossingen en maatregelen voor het wegvak Hogeweg-Rotonde
We zijn het over een heleboel dingen eens namelijk:
• Er zijn onveilige situaties door te hard rijden
• De oversteken zijn gevaarlijk en/of onoverzichtelijk bijvoorbeeld de Kure
• Vanuit de zijwegen is het moeilijk “invoegen” bijvoorbeeld vanaf de
Hogehilleweg
• De uitstraling van de weg is op zijn minst conservatief
Wij willen (en dat is al eerder gecommuniceerd richting gemeente beginnend al op
28 november 2016!) bepleiten dat:
• Dit wegvak grondig wordt aangepakt waarbij een vergelijking met de Jan van
Renesseweg op zijn plaats is. Dus een inrichting gericht op verblijfsfunctie en
niet op het doorgaand verkeer
• Er geen korte termijn oplossing moet worden gezocht met een paar fysieke
maatregelen zoals drempels en bebording.
• Pas na aanpassing kan de weg worden toegevoegd aan het 30km/uur gebied.
Voorlopig blijft het gewoon 50km/uur tot aan de rotonde
De eerste stap moet zijn dat dit plan opgenomen wordt in de dorpsvisie. Daar is al
in de diverse bijeenkomsten en de klankbordgroep voor gepleit. Nu is het zaak er
voor te zorgen dat het er goed in komt te staan. De uitvoering zal zeker nog wel
even op zich laten wachten.
3. De
•
•
•
•
•
•
•

tot nu bereikte resultaten van de Vereniging.
Jaarlijkse Lentemarkt en jaarlijks een concert in het bos
Diverse wandel, fietstochten, lezingen
Plaatsen van rustbanken in en buiten de kern van Westenschouwen
Herinrichting Westenschouwen (Steenweg, Lageweg, Westerseweg,
Westenschouwense weg) in samenwerking met de gemeente
Schouwen-Duiveland
Plaatsen van kunstwerk in de vorm van Zeemeermin op de rotonde
De werkgroep Westenschouwens Welzijn is een werkgroep van de vereniging die
extra aandacht gaat besteden aan de oudere en hulpbehoevende inwoners van
Westenschouwen.
Maandelijkse bijeenkomst in een etablissement in Westenschouwen om de sociale
samenhang te versterken. Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd zoals
“Eten wat de pot schaft.

4. De manier waarop de Vereniging geld werft.
De Vereniging heeft leden en werft donateurs , de leden betalen een
contributie per jaar en donateurs geven een vrijwillige gift. De vereniging heeft een
A.N.B.I status waardoor personen, stichtingen en verenigingen een aftrekbare
schenking kunnen doen.
5. Het beheer en de besteding van het vermogen.
De ontvangen gelden worden in het geheel aangewend ten behoeve van de
uitvoering van onze doelstelling. Daar er geen personeel in dienst is, zijn er vrijwel
geen overheadkosten, zodat de ontvangen gelden geheel aan de gestelde doelen
kunnen worden besteed. Jaarlijks worden de jaarstukken, bestaande uit de balans,
een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar openbaar gemaakt.
Een kascontrolecommissie, te benoemen uit de leden, adviseert - na beoordeling en
controle der stukken – het bestuur deze goed te keuren en de penningmeester te
dechargeren.
6. Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en vier
bestuursleden. Het bestuur vergadert gewoonlijk een maal per maand, indien het
nodig is vaker. Via de mail houden de bestuursleden elkaar van de ontwikkelingen op
de hoogte. Er wordt regelmatig overlegd met de gemeente, de dorpsraad en andere
instellingen, die ons in belangrijke mate ondersteunen. De bestuursleden worden
benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna zij opnieuw benoembaar zijn.
De werkzaamheden van het bestuur bestaan onder meer uit :
• Uitvoering van activiteiten ondersteunend aan de doelstelling
• Regelmatig overleg Ledenwerving
• Geldwerving via donateurs en A.N.B.I giften
• Het doorgeven van de ontwikkelingen in Westenschouwen door middel van
Nieuwsbrieven aan de leden en belangstellenden.
• Het promoten van de doelstellingen van de Vereniging in zo breed mogelijke kring.
Het Bestuur bestaat in 2018 uit de volgende leden:
dhr.Edzard Gelderman, (voorzitter)
mevr. Karla Hendriks-Klep, (secretaris)
dhr. Jan van der Gijp Barendregt (penningmeester)
dhr. Hans van Hoek (vicevoorzitter)
dhr. Ton Hanse (bestuurslid)
dhr. Martie Rovers (bestuurslid)

7. Beknopt financieel verslag 2018

rubriek

activa

Inventarissen

€ 385,00

Polo’s hesjes vlaggen

€ 625,85

Kas Welzijn

€ 73,50

Betaalrekening Rabobank

€ 1039,81

Spaarrekening Rabobank

€ 7000,00

passiva

Schulden (kortlopend)

€ 684,75

Contributies 2019

€ 20,00

Werkgroep Welzijn

€ 442,36

Aktie AED

€ 1648,00

Algemene reserve

€ 6329,05

€ 9124,16

€ 9124,16

