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1. Voorwoord
Beste lezer,
Met gepaste trots bieden we u deze dorpsagenda aan. Een ‘agenda’ die laat zien wat er
leeft onder de bevolking van Bruinisse en welke wensen er zijn als het gaat om het behoud
en de verbetering van de leefbaarheid van ons dorp. Het zijn de uitkomsten van de zeer
uitgebreide dorpsblikenquête die in het najaar van 2009 is gehouden en waar meer dan de
helft van alle inwoners aan mee heeft gewerkt. Dat zoveel Bruenaren de moeite hebben
genomen om de enquête in te vullen laat zien hoe groot de betrokkenheid is en hoeveel
belang we met elkaar hechten aan een leefbaar dorp. Voor ons als dorpsraad een extra
stimulans om aan de slag te gaan.
Want dit rapport blijft niet bij het inventariseren van de wensen. Aan het einde zult u zien
dat we op basis van die gegevens speerpunten hebben benoemd, waar we als eerste mee
aan de slag willen. Die keuzes zijn samen met de inwoners vastgesteld tijdens de openbare
dorpsraadvergadering in mei 2010. Vervolgens hebben wij -in de nieuwe samenstelling van
de dorpsraad- concrete acties aan die keuzes gekoppeld. Stappen die we willen
ondernemen om mooie dingen tot stand te brengen. Zo zetten we ons in voor de komst van
een skatevoorziening voor de jeugd -bijna 65% van de Bruenaren heeft daar voor gepleit!en het aanpakken van de verloederde en dichtgetimmerde panden in de dorpskern: een
doorn in het oog van iedere Bruenaar. Een ander actiepunt is het verbeteren van de
communicatie tussen dorpsraad en dorp. Uit de enquête is gebleken dat lang niet iedereen
positief is over het functioneren van de dorpsraad. Dat trekken we ons natuurlijk aan. Onze
nieuwe website www.dorpsraad-bruinisse.nu is toegankelijk en helder. Hierop kunt u volgen
wat wij doen. Anderzijds hopen en vertrouwen we er op dat u ons weet te vinden als er iets
speelt en met ons mee wilt denken en werken als het nodig is. We zijn uitstekend
bereikbaar via dorpsraad@bru.nu en ieder van ons is ook altijd persoonlijk aan te spreken
natuurlijk.
Naast nieuwe initiatieven willen we ons zeker ook inzetten voor het behoud van zaken die
Bruinisse nu leefbaar maken en waarvan we allemaal graag willen dat ze in ons dorp blijven :
denk aan winkels, scholen, gezondheidszorgvoorzieningen (zoals een consultatiebureau) en
de vestiging van de bibliotheek. Dat zal gezien de bezuinigingen die op ons allemaal
afkomen niet gemakkelijk zijn, maar met een positief kritische houding en creatieve
oplossingen is er ons inziens veel te bereiken .
Dit rapport had niet tot stand kunnen komen zonder de inzet en financiële steun van diverse
mensen en organisaties. Een aantal van hen willen we tot slot niet onvermeld laten: Nico
Out en Jolanda van Sluis (Scoop), Jeroen Portier, ( Welzijnshuis ), Mariëlle Schenk, Marlys
Schild, Rosalien Korstanje en Pethy Maris (Gemeente Schouwen-Duiveland ) en Ad v/d
Heiden ( Zeeuwland ). En natuurlijk de scoutinggroep van Bruinisse die heeft gezorgd voor
de verspreiding en het weer ophalen van de enquête van deur tot deur en de verwerking
van alle gegevens op de computer. Een initiatief dat laat zien dat Bruinisse graag de
schouders er onder zet!
Eva Kuit, Voorzitter Dorpsraad Bruinisse
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1. Inleiding
Sociaal
In Bruinisse (ca.4018 inwoners) wonen in verhouding veel jonge gezinnen. De gezinnen zijn
gemiddeld groter (3,16) dan in de gemeente als geheel (2,95). Bruinisse telt maar liefst 457
inwoners in de leeftijd tussen 4 en 12 jaar. Nieuwkomers worden snel opgenomen in de
gemeenschap en er is een grote betrokkenheid bij de dorpsgemeenschap. Bruinisse heeft
een bruisend verenigingsleven en er zijn vele sport- en andere clubs. Vanuit de hele regio
komen jongeren naar de jeugdsoos. Ook voor ouderen zijn er voldoende zorgvoorzieningen.
De drie basisscholen ( een protestants-christelijke, een reformatorische en een openbare) in
Bruinisse floreren; het leerlingaantal is de laatste jaren steeds gegroeid.
Economisch
Bruinisse staat vooral bekend om de (mossel)visserij.
De plaatselijke mosselkwekers nemen maar liefst een derde deel van de aanvoer van
Nederlandse mosselen voor hun rekening. In Bruinisse komen zoet, zout en brak water op
één punt samen. Dat is interessant voor de toeristische sector. Toerisme en horeca zijn dan
ook een belangrijke bron van inkomsten. Er is een stacaravanpark met 266 plaatsen, ruim
900 recreatiewoningen en de jachthaven van Bruinisse wordt met een uitbreiding van 800
naar 1400 ligplaatsen een van de grootste van Nederland. Nabij de jachthaven zijn het
recreatiecentrum Aquadelta en bungalowpark Resort AquaStaete gevestigd. Als extra
attractie kent Bruinisse een schitterende 18-holes golfbaan.
Handel & reparatie is de belangrijkste economische sector in Bruinisse. In totaal vinden er
1347 mensen werk in het dorp, waarvan 963 fulltime. In vijf jaar tijd is het aantal banen met
300 gestegen. Steeds meer regionale bedrijven vestigen zich namelijk in Bruinisse. De
plaats is goed bereikbaar, zowel over land als over water.
Ruimtelijk
Vroeger was de vissersplaats Bruinisse een ringdorp, met winkels langs de ring. Een aantal
winkels is nu verdwenen, maar de overgebleven plaatselijke winkels voorzien in de meeste
behoeften. Buiten de ring zijn er supermarkten bijgekomen. In de kern staan 1238 woningen;
het buitengebied telt nog eens 270 huizen. De nieuwkomers, ook gezinnen met jonge
kinderen, komen vaak uit de Randstad, die vanuit Bruinisse goed te bereiken is. De reistijd
naar Rotterdam bedraagt ongeveer een half uur. Ook zijn er prima busverbindingen
(minstens elk uur een bus naar Rotterdam en naar Zierikzee, dat op 13 kilometer afstand
ligt).
Bruinisse heeft veel voorzieningen, onder meer zorgvoorzieningen voor ouderen, een
bibliotheek, een VVV en een visserijmuseum. Het dorpshuis is gevestigd in het
Multifunctioneel Centrum Bruinisse annex sportcentrum.
Hart van leefbaarheid
Hart van Leefbaarheid is een door de provincie ondersteund demonstratieproject; vergrijzing
van de bevolking en het opheffen van voorzieningen als scholen, winkels, postkantoren e.d.
maken dat de leefbaarheid in kleine kernen steeds meer onder druk komt te staan. Om de
dorpen op Schouwen-Duiveland ook in de toekomst aantrekkelijk en geliefd te houden zijn in
Dreischor, Nieuwerkerk, Oosterland, Ellemeet en Bruinisse bewoners actief met leefbaarheid
aan de slag.
Deze initiatieven maken deel uit van Hart van Leefbaarheid en worden ondersteund door
Zeeuwland, Gemeente Schouwen-Duiveland, Allévo, het Welzijnshuis en de Stichting Dorpsen gemeenschapshuizen Schouwen-Duiveland.
Dorpsblik valt onder het project Hart van Leefbaarheid. De resultaten zijn gebruikt als input
voor het masterplan centrumgebied Bruinisse.
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Dorpsraad Bruinisse
De Dorpsraad Bruinisse wil inzicht in de sterke en zwakke punten van het dorp en de sociale
samenhang van de ruim 4000 bewoners vergroten. Aan de hand van de resultaten van
Dorpsblik Bruinisse zal de dorpsraad Bruinisse een dorpsagenda opstellen. Per
voorgenomen plan zal beschreven worden welke rol de partijen kunnen spelen om de
plannen te realiseren. Hieraan wordt een tijdschema gekoppeld waarin ondermeer staat hoe
de voortgang van de dorpsactivering trajecten worden geborgd.
Voor het realiseren van de doelen van de dorpsraad Bruinisse en de doelstelling van het
demonstratieproject is Dorpsblik een geëigend instrument. Dorpsblik is namelijk gericht op
het betrekken van een grote groep bewoners bij het uitvoeren van een leefbaarheidenquête,
waaruit de behoeften en ideeën van de dorpsbewoners blijken.
De methode Dorpsagenda, ontwikkeld door STAMM, Centrum voor Maatschappelijke
ontwikkeling Drenthe. Met gebruik van deze methodiek kan op een systematische wijze een
dorpsagenda worden gemaakt. Enkele onderdelen van Dorpsagenda geven Dorpsblik een
belangrijke meerwaarde, nl.:
a) het gebruik van enkele snel te genereren statistische gegevens (bv.
bevolkingsgegevens) en een beknopt overzicht van bestaand beleid (zie verder onder
c.);
b) het uitwerken van de enquêteresultaten, statistische- en beleidsgegevens tot plannen
van aanpak, een dorpsagenda en een implementatieplan;
c) het werken met een agendacommissie en werkgroepen;
De agendacommissie (5 – 8 mensen) is verantwoordelijk voor het samenstellen en
verspreiden van de vragenlijst, het verzamelen van de statistische gegevens en het
maken van een beknopt overzicht van bestaand beleid. Zij analyseert de
enquêteresultaten, verwerkt alle informatie tot een tussenrapportage en ten slotte tot een
dorpsagenda en implementatieplan.
De werkgroepen (2 à 3 personen o.l.v. een lid van de agendacommissie) worden
gevormd rond één of meerdere thema’s. Zij zijn, binnen hun eigen thema’s,
verantwoordelijk voor het vertalen van de resultaten uit de tussenrapportage naar
uitvoeringsplannen (resulterend in de dorpsagenda).
Resultaten
De rapportage Dorpsblik Bruinisse waarin is opgenomen de leefbaarheidbarometer Bruinisse
en de Dorpsagenda Bruinisse. De Dorpsraad Bruinisse is eindverantwoordelijk voor beide
producten.
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2. Werkwijze
De methode Dorpsblik bestaat er uit dat op basis van de resultaten van een uitvoerige
enquête onder de bewoners van het dorp samen met de bewoners een visie op het dorp
(dorpsagenda)
wordt opgesteld. Bijkomend voordeel van deze methode is dat de bewoners betrokken
worden bij de plannen; het bevorderd de participatie. Het initiatief ligt bij het dorp maar
noodzakelijk is dat het hele proces in nauw overleg met het samenwerkingsproject Hart van
leefbaarheid(de gemeente) wordt uitgevoerd. Omdat in vorige versies de methode
“Dorpsagenda” werd aangeduid met “Dorpsblik” is deze aanduiding vanuit het begin van het
proces blijven hangen. Daarom is in dit rapport en het enquêteformulier “Dorpsagenda” nog
benoemd met de benaming “Dorpsblik”
De commissie dorpsblik Bruinisse heeft de werkzaamheden conform de onderstaande
planning tot uitvoering gebracht.
Werkzaamheden
mei 2009
1. Initiatieffase
2. Startfase
juni 2009
Overdracht dagelijkse begeleiding methode Dorpsblik/Dorpsagenda Scoop  Welzijnshuis.
Startbijeenkomst met de dorpsraad Bruinisse: uitleg methodiek Dorpsblik/Dorpsagenda, advies
over de vorming en werkwijze van de agendacommissie en de werkgroepen (Welzijnshuis,
Scoop)
3. Onderzoeksfase
juli/augustus 2009
Scoop: advisering over de conceptvragenlijst (consulten / inhoudelijke en
onderzoekstechnische reacties op concepten, het invoeren van de gegevens (beperkte
adviesrol) en de beleidsinventarisatie. Het uitvoeren van een representativiteittoets en
aanleveren van maximaal 5 soorten, eenvoudig te genereren statistische gegevens (selectie
op basis van de enquêteresultaten, bv. ontwikkeling bevolkingsgegevens, idem woningbouw,
verkeersveiligheid). In de uren is ook een beperkte helpdeskfunctie verdisconteerd (telefonisch
op per e-mail).
Welzijnshuis: procesbegeleiding
4. Analysefase
september – oktober 2009
Scoop: advisering bij het maken van statistische bewerkingen, bij de gegevensanalyse en het
schrijven van de tussenrapportage (consulten / inhoudelijke en onderzoekstechnische reacties
op concepten) en over de terugkoppeling van de tussenrapportage naar bewoners. In de uren
is ook een beperkte helpdeskfunctie verdisconteerd (telefonisch op per e-mail).
Welzijnshuis: procesbegeleiding
december2009 - maart 2010
5. Planvormingfase
Welzijnshuis: advisering bij het benoemen van kansrijke projecten uit de tussenrapportage, de
uitwerking ervan tot plannen en het opstellen van de concept dorpsagenda (consulten /
reacties op concepten). Advisering over de invulling van de dorpsbijeenkomst waar de
bewoners zich uitspreken over de concept dorpsagenda Advies bij de uitwerking van de
concept dorpsagenda tot definitieve dorpsagenda en implementatieplan (consulten / reacties
op concepten).
6. Evaluatiefase
april 2010
Evaluatiebijeenkomst dorpsraad, agendacommissie, Welzijnshuis, Scoop
7. Scoop: ad-hoc advies e.d. rond procesbegeleiding
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3. Resultaat per thema
Onderzoeksverantwoording
• Periode van onderzoek: juni / juli 2009
• Methode van onderzoek: schriftelijke vragenlijst (huis aan huis verspreid en opgehaald door
de scouting).
• Onderzoeksgroep: alle huishoudens in Bruinisse (CBS: 1590)
• Aantal verspreide vragenlijsten: 1500
• Aantal respondenten: 772
• Respons: 52%
In deze tabel
is nagegaan of de
enquête representatief
is voor de verschillende
groepen qua geslacht.

In deze tabel is te zien
dat is nagegaan of de
enquête representatief
is voor de verschillende
groepen qua leeftijd.
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Uit hoeveel personen bestaat het huishouden waar van u deel
uitmaakt?

1
2
3
4
5
6
>6
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3.1. Wonen

Indien u niet altijd in Bruinisse heeft gewoond, wat is dan de reden
geweest dat u voor Bruinisse heeft gekozen?
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Scoop heeft een
extra analyse gedaan
en inzichtelijk
gemaakt;
wie wil verhuizen,
hoe is de
gezinsamenstelling
en wat zijn de
leeftijdscategorieën

Heeft u verhuisplannen?
Totaal (n=745)

6%

85+ jr (n=12)
75-84 jr (n=62)

4% 6%

8%

92%

5% 2% 5%

65-74 jr (n=120)

3% 3%

8%

60-64 jr (n=88)

8%

6%

45-59 jr (n=208)

89%
85%
7%

80%

6% 3%2%

25-44 jr (n=235)
18-24 jr (n=18)

83%

9%

3%

6%

89%
10%

79%
33%

61%

16-17 jr (n=0)
11-15 jr (n=2)

100%
0%

10%

Ja, binnen 2 jaar

20%

30%

Ja, binnen 2-4 jaar

40%

50%

Ja, binnen 4-6 jaar

60%

70%

80%

90%

Nee, ik heb geen verhuisplannen
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100%
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Er bestaan plannen om op een aantal locaties nieuwbouw te plegen. Hieronder kunt u
aangeven in welke locatie u interesse heeft. (Kruis één of meer antwoorden aan)
Totaal (n=392)

21%
22%

12%

41%
38%

7%
7%
5%
3%
6%
2% 6%

85+ jr (n=14)
75-84 jr (n=66)

Van Hertsebekestraat/Deltastraat en
omgeving

8% 14%
11%
5% 10%
11% 18%
12%
3%
16%

65-74 jr (n=130)
60-64 jr (n=89)

11%
13%
14%
12%
9%
9%

45-59 jr (n=211)

In het staafdiagram is
de procentuele
verhouding in de
leeftijdsgroep van de
respondenten met de
aangegeven
nieuwbouw keuze
inzichtelijk gemaakt.

Stoofpolder
Centrum

21%

6%

25-44 jr (n=237)
18-24 jr (n=18)

Riekusweel

22% 28%
28%

11%

Koningin Julianastraat en omgeving

30%
35%
44%

16-17 jr (n=0)
50%
50%
50%

11-15 jr (n=2)
0%

10%

Acties:

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Wonen
•

Er zijn geen specifieke aandachtspunten uit het onderzoek en de
bewonersbijeenkomst naar voren gekomen.
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3.2. Voorzieningen
Hoe belangrijk is de aanwezigheid van diverse soorten kinderopvang
in Bruinisse?

Naar welke van de volgende activiteiten- vrijetijdsvoorzieningen gaat
uw belangstelling uit?
In de dorpsagenda
zal
Stimuleren van
nieuwe en bestaande
initiatieven:
volkstuinen, culturele
activiteiten,
braderieën/markten.
(evt. met
ondersteuning
welzijnshuis) als
actiepunt worden
opgenomen.
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Vindt u dat de volgende sportactiviteiten
voorzieningen in Bruinisse mogelijk zouden moeten zijn?
Aan de Gemeente is
gevraagd om te
bekijken of er in het
masterplan aandacht
is voor een
skatebaan
mogelijkheid en hoe
het hangplek imago
is. Het realiseren van
een skatebaan voor
de jeugd zal in de
dorpsagenda worden
opgenomen.

Vindt u het een goed idee als het verenigingsgebouw en het
multifunctionele Dorpshuis “De Vanger” samengevoegd zouden
worden?
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Wat vindt u van de kwaliteit van de volgende
(nuts)voorzieningen / dienstverlening in Bruinisse?

Vindt u het een goed idee als het verenigingsgebouw en het
multifunctionele Dorpshuis “De Vanger” samengevoegd zouden
worden?

Activiteiten / Vrijetijdsvoorzieningen

Acties:
•

Stimuleren nieuwe en bestaande initiatieven: volkstuinen, culturele activiteiten,
braderieën/markten(evt. met ondersteuning welzijnshuis).

•

Skatebaan mogelijkheid aanvragen(en hangplek imago toetsen speelruimtebeleid
gemeente).
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3.3. Verkeer en Parkeren
Hoe beoordeelt u de fiets- en voetgangersvoorzieningen in
Bruinisse?

Ondervindt u wel eens één van de volgende parkeerproblemen in
Bruinisse?

20

Meer exacte over
specifieke gegevens
over straten zoals;
Molenstraat, poststraat
en Julianastraat
kunnen naar aanleiding
van de vragenlijst niet
worden gegeven.
In het masterplan is dit
aandachtspunt
opgenomen en verder
uitgewerkt.

Dorpsblik Bruinisse

De Dorpsweg,
Molenweg, Deestraat,
Dr. De Koekstraat,
Rotonde en de
Langeweg worden als
meest gevaarlijke
straten en plaatsen
benoemd, voor zover
mogelijk en indien het
binnen de kaders van
het Masterplan past,
zal deze informatie
daar verder in worden
meegenomen.

In Bruinisse houdt niet iedereen zich aan de voorgeschreven
maximum snelheid. Waar doet zich dit probleem vooral voor?
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Bent u van mening dat de volgende straten autoluw moeten worden?

De dorpsraad zal aan
deze mogelijkheid
verder aandacht
besteden. Aan de
makers van het
masterplan is gevraagd
hier aandacht aan te
besteden. Met als extra
aandachtspunt voor
extra parkeerplaatsen.
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De busgebruikers zijn
naar leeftijd en belang
verder uitgewerkt in het
overzicht hiernaast.

Hoe belangrijk vindt u dat er openbaar vervoer (bus) door het dorp rijdt?
Totaal (n=740)

36%

85+ jr (n=13)

27%

38%

75-84 jr (n=61)

23%

34%

65-74 jr (n=120)

18-24 jr (n=18)

16%

25%

32%

18%
4%

26%

22%

15%

2%
17%

25%

28%

5%

23%

44%

25-44 jr (n=233)

5%

30%

45-59 jr (n=205)

11%

31%

29%

32%

6%

8%

38%

36%

60-64 jr (n=88)

19%

14%

4%
11%

39%

10%
5%
11%

16-17 jr (n=0)
11-15 jr (n=2)

100%
0%

10%

20%

Zeer belangrijk

30%
Belangrijk

40%
Onbelangrijk

50%

60%

70%

Zeer onbelangrijk

80%

90%

100%

Geen mening

ls er een 2e halte bij zou komen welke locatie
heeft dan uw voorkeur?

Openbaar vervoer (bus) door het dorp

Acties:
•

Initiatief dorpsraad; halte in het dorp en parkeerruimte bij de bushalte
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3.4. Buitengebied en Open Ruimte
De voorkeur voor
winkels, horeca en
terrasjes zijn
opgenomen in het
masterplan

Welke elementen zou u bij de herinrichting
van het Kerkplein terug willen zien?

Winkels, horeca en
terrasjes zijn
gespecificeerd naar
interesse, leeftijd en
doelgroep

Welke elementen zou u bij de herinrichting van het Kerkplein terug willen zien?
(Kruis één of meer antwoorden aan)
Totaal (n=754)

59%

39%

85+ jr (n=14)

14%

75-84 jr (n=66)

57%
35%

17%

65-74 jr (n=130)

76%

29%

70%
50%

26%

62%

60-64 jr (n=89)

67%

45%

45-59 jr (n=211)

83%

39%

25-44 jr (n=237)

Horeca
79%

Winkels

67%

48%

18-24 jr (n=18)

Terrasjes

59%

79%
61%
61%

39%

16-17 jr (n=0)
11-15 jr (n=2)

100%

50%
50%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
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80%

90%

100%
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Uit een peiling op bru.nu blijkt dat een ruime meerderheid (90%) de
muziektent in Bruinisse wil behouden. Wat is volgens u de meest
geschikte nieuwe locatie voor de muziektent?
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Wat vindt u van de volgende maatregelen om
de kwaliteit van de vissershaven te verbeteren?
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Wat vindt u van de volgende maatregelen om de
kwaliteit van het buitengebied van Bruinisse te verbeteren?

Het beter onderhouden
van bossen en parken
en beter onderhouden
voet en fietspaden zijn
belangrijke
aandachtspunten voor
het masterplan en zal
in de dorpsagenda
worden opgenomen.

Wat vindt u van de volgende maatregelen om de wegen en paden in
en om Bruinisse te verbeteren zodat het dorp aantrekkelijker wordt?

Acties:
•

Kwaliteit van het buitengebied verbeteren

Beter onderhouden bossen en parken en beter onderhouden voet en fietspaden
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3.5. Economie en Toerisme
Dienen de volgende economische activiteiten te worden
gestimuleerd in Bruinisse?

Wat vindt u belangrijk van het dorp Bruinisse om te promoten voor
de toeristen?
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In het masterplan zal
aandacht moeten zijn
voor de kleine
ondernemingen,
(mini)campings,
toerisme en
recreatie, bed en
breakfast. Ook de
dorpsraad zal het in
de dorpsagenda
meenemen.

Sterke producten
zoals: watersport,
visserij en bungalow
verhuur zullen in het
masterplan maar ook
in de dorpsagenda
worden opgenomen.

Dorpsblik Bruinisse

Doet u de dagelijkse boodschappen in Bruinisse of elders?

Waar doet u uw inkopen van overige / niet dagelijkse goederen?
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Verruiming van de openingstijden van gemeenschappelijke ruimtes
en winkels zijn veel in discussie geweest. Bent u voor verruiming van
de openingstijden?

Verruiming van de
openingstijden van
gemeenschappelijke
ruimtes en winkels
zijn veel in discussie
geweest.
De verruiming van de
openingstijden van
winkels en horeca
zijn verder uitgewerkt
naar leeftijd en
doelgroep.

Bent u voor verruiming van de openingstijden van horeca?
Totaal (n=711)

30%

85+ jr (n=12)

55%

25%

75-84 jr (n=54)

58%

11%

65-74 jr (n=114)

33%
54%

23%

45-59 jr (n=196)

17%

56%
21%

60-64 jr (n=83)

16%

58%

29%

25-44 jr (n=232)

25%
19%
59%

39%

18-24 jr (n=18)

12%
50%

10%

61%

39%

16-17 jr (n=0)
11-15 jr (n=2)

100%
0%

10%

20%

30%
Ja

40%
Nee

50%

60%

Geen mening
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70%

80%

90%

100%
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En bent u voor verruiming / openstelling op de zondag?

Bent u voor verruiming van de openingstijden van winkels?
Totaal (n=722)

31%

59%

11%

85+ jr (n=10)

30%

60%

10%

75-84 jr (n=54)

11%

65-74 jr (n=117)

65%

24%

25%

60-64 jr (n=86)

28%

45-59 jr (n=203)

28%

25-44 jr (n=232)

61%

15%

58%

14%

65%
39%

18-24 jr (n=18)

7%
52%

9%

56%

44%

16-17 jr (n=0)
11-15 jr (n=2)

50%
0%

10%

20%

50%
30%
Ja

Acties:

40%
Nee

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Geen mening

Economische activiteiten stimuleren en promoten naar het toerisme
•
•

Kleine ondernemingen, (mini)campings, toerisme en recreatie, bed en breakfast
Sterke producten zoals: watersport, visserij en bungalow verhuur
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3.6. Sociale Veiligheid
Kunt u van de onderstaande zaken aangeven of en in hoeverre ze in
uw buurt voorkomen?

Ter verduidelijking is
de overlast door
jongeren na extra
analyse in kaart
gebracht.

Kunt u van onderstaande zaken aangeven of en in hoeverre ze in uw buurt voorkomen?
Overlast door jongeren
Totaal (n=684)

8%

43%

85+ jr (n=10)
75-84 jr (n=40)
65-74 jr (n=102)

48%

60%
13%
4%

60-64 jr (n=81)

62%
44%

5%

25-44 jr (n=230)

47%

46%

12%

18-24 jr (n=18)

50%

34%

9%

45-59 jr (n=201)

40%

38%

48%
45%

17%

43%
44%

39%

16-17 jr (n=0)
11-15 jr (n=2)

100%
0%

10%

20%

30%

40%
Vaak

Soms

50%

60%

Nooit
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70%

80%

90%

Overlast van
hondenpoep springt
er bovenuit, aan de
gemeente zal worden
gevraagd om hier
aandacht aan te
besteden.
De dorpsraad zal het
als actiepunt in de
dorpsagenda
opnemen.

100%
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84% vindt het
noodzakelijk dat er
een aanspreekpunt
is. Het is aan de
gemeente om dit punt
op de gemeentelijke
agenda te zetten.
De dorpsraad neemt
dit als actiepunt op in
de dorpsagenda.

Vindt u het noodzakelijk dat er één aanspreekpunt is bij de politie
voor Bruinisse? Zo ja, wat zijn volgens u de taken van deze persoon
in Bruinisse?
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Vindt u het noodzakelijk dat er één aanspreekpunt is bij de politie
voor Bruinisse? Zo ja, wat zijn volgens u de taken van deze persoon
in Bruinisse?
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Acties:

Sociale veiligheid
•
•

Overlast hondenpoep
84% vindt het noodzakelijk dat er een aanspreekpunt bij de politie is.
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3.7. Bestuur en Informatie
Hoe beoordeelt u onderstaande aspecten van de Dorpsraad?
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Vindt u dat er meer openbare dorpsvergaderingen moeten zijn en gaat u
deze extra vergaderingen ook bezoeken?

Waar haalt u meestal uw informatie vandaan over lokale zaken in
Bruinisse?
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De dropsraad wil
de betrokkenheid
met de bewoners
van Bruinisse
vergroten en als
belangrijk punt
van aandacht in
de dorpsagenda
opnemen.
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In welke mate vindt u dat de vertegenwoordigers in de volgende
besturen zich bewust zijn van wat er speelt in Bruinisse?

Acties:

Een belangrijk
punt van aandacht
voor zowel de
gemeente(raadsle
den) als de
dorpsraad is dat er
sprake van
heldere en
duidelijke
communicatie is.

Bestuur en Informatie
•
•

Betrokkenheid met de inwoners van Bruinisse vergroten
Heldere en duidelijke communicatie onderhouden naar gemeente en
gemeenteraadsleden
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4. Speerpunten en bijbehorende agendapunten
De dorpsblik behandelt zes terreinen van leefbaarheid: “wonen”, “activiteiten en
vrijetijdsvoorzieningen”, “ verkeer en parkeren”, “ buitengebied en open ruimte”, “ economie
en toerisme”, “sociale veiligheid” en “bestuur en informatie”. Naar aanleiding van de
antwoorden die in de dorpsenquête zijn gegeven heeft de dorpsraad op al die terreinen één
of meer speerpunten benoemd en daar –waar mogelijk- concrete acties aan gekoppeld. U
treft ze hieronder aan:
4.1. Wonen
Opvallend is de grote belangstelling voor nieuwe woningen in de Stoofpolder en Riekusweel.
Wonen in het centrum is vooral voor starters interessant. Daarnaast is er weinig behoefte
aan goedkope koopwoningen. Woningen tussen de 180.000 en 300.00 euro zijn het meest in
trek.
4.1.1. De dorpsraad zal deze uitkomsten mee laten wegen bij concrete bouwplannen van de
gemeente.
4.2. Voorzieningen

Onder deze noemer formuleert de dorpsraad twee speerpunten:
• het stimuleren van nieuwe en bestaande activiteiten
• de komst van een skatevoorziening voor de jeugd
4.2.1. De dorpsraad wil nieuwe en bestaande initiatieven graag stimuleren. Te denken valt
aan: culturele activiteiten, sportevenementen en braderieën/markten.
Concrete acties:
• Inventariseren behoefte ouderen activiteiten,
• Stimuleren van bv. podium activiteiten (muziektent)
• Stimuleren van een dorps/wijk BBQ activiteit
• Aanhaken bij nieuwe initiatieven (zoals rond de 50e visserijdagen)
4.2.2. Skatevoorziening realiseren, in samenwerking met het Welzijnshuis
Concrete acties:
• Werkgroep oprichten met de jeugd.
• Mogelijkheden en tijdstraject bespreken met de gemeente(Danny de Vos).
• Informeren of de oude skatebaan van de Pontes Pieter Zeeman geplaatst kan
worden.
• Draagvlak creëren in de buurt waar de voorziening zou kunnen komen
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4.3. Verkeer en Parkeren

Uit de enquête blijkt dat 1 op de 2 inwoners van Bruinisse graag de bus door het
dorp zou willen zien rijden. Daarnaast worden diverse gevaarlijke wegsituaties
genoemd. In het Masterplan wordt op dat laatste ingegaan. De wens om een 2e
bushalte is het speerpunt voor de dorpsraad.
4.3.1. 2e bushalte in het dorp
Concrete acties:
• Weer contact leggen met Connexxion. Deze heeft in eerdere correspondentie al
aangegeven niet negatief tegen over het voorstel te staan.
• Contact leggen met de gemeente (Peter de Winter). De behoefte aan een 2e
bushalte op de aangegeven locatie sluit ook aan met de uitbreiding van Riekusweel
en de verplaatsing van de voetbalvelden en daarmee dus ook op het Masterplan
Bruinisse.
• Contact leggen met de Provincie (zij regelen de aanbestedingen van het openbaar
vervoer.)
4.4. Buitengebied en Open Ruimte
Veel Bruenaren vragen om het opknappen van voet/fietspaden, meer afvalbakken (ook
speciaal voor hondenpoep), een goeie toegang tot de haven en in z’n algemeenheid voor
verbetering van de kwaliteit van de buitenruimte.
De kwaliteitsverbetering en de toegang tot de haven zal zeker worden meegenomen in de al
bestaande plannen tot herstructurering. Als dorpsraad hebben we als speerpunt
geformuleerd:
4.4.1 Het beter onderhouden van bossen/parken en voet- en fietspaden.
Concrete acties: 
• Afspraak maken met verantwoordelijke van de gemeente (Harry Davidse).
• Afspraak maken met de verantwoordelijke van Rijkswaterstaat/Waterschap/Provincie.
• Onderhouden van direct en periodiek contact met deze personen.
• Dorpsraad gaat concreet de “probleem plekken” benoemen
• Gemeente vragen om voorzieningen te plaatsen (afvalbak en zakjes) om
hondenpoep overlast tegen te gaan.
• Service nummer v/d gemeente plaatsen op de website. Veel van onze bewoners
weten niet dat ze zelf rechtstreeks kunnen bellen over deze zaken.
4.5. Economie en Toerisme
Als het om de economische bedrijvigheid van Bruinisse gaat, vindt meer dan 80% van de
bevolking van Bruinisse het belangrijk om juist de kleine ondernemers en zelfstandigen te
stimuleren in hun activiteiten. Op toeristisch gebied wordt het stimuleren van de sterke
‘producten’ van Bruinisse (visserij, watersport en bungalowverhuur). Dat leidt tot het
volgende speerpunt:
4.5.1. Kleine ondernemingen, (mini)campings, toerisme en recreatie, bed en breakfast en
sterke producten promoten zoals: watersport, visserij en bungalow verhuur.
Concrete acties:
• Samen met andere belanghebbenden ons sterk inzetten voor een zo snel mogelijke
uitvoering van het Masterplan en/of delen daarvan.
• Uitdragen dat de uitvoering van het Masterplan Bruinisse niet alleen voor het dorp,
maar voor heel Schouwen-Duiveland van groot belang is: Bruinisse is de poort van
de toegangspoort van de gemeente.
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•

•

 olang het Masterplan nog niet is uitgevoerd, tijdelijke maatregelen bedenken om het
Z
dorp een betere aanblik te geven (zoals het ‘oppimpen’ van de leegstaande panden).
De dorpsraad maakt een inventarisatie en schrijft eigenaren aan
Contact leggen met SEAP (Sociaal-Economisch Advies Platform).
(Martin Loeve)

4.6. Sociale Veiligheid
Er wordt gevraagd om één aanspreekpunt als het om de politie gaat. Het liefst iemand die in
de wijken surveilleert. De grootste overlast is hondenpoep: zie daarvoor de actiepunten
onder ‘buitengebied en open ruimte’.
4.6.1. Eén aanspreekpunt bij de politie.
Concrete acties:
• Er is al een persoon benoemd voor deze functie, deze is echter wel voor alle kernen.
• Deze persoon uitnodigen voor de openbare vergadering waarin hij zich voor kan
stellen en zijn functie toe kan lichten. (Fred Hullekens)
• Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om regelmatig te surveilleren op het dorp
4.7. Bestuur en Informatie
Uit de enquêtevragen, en zeker ook uit de antwoorden op de open vragen, blijkt dat de
communicatie tussen bewoners en dorpsraad en de gemeente een stuk beter kan. Daar
willen we ons voor inzetten via twee speerpunten:
• het vergroten van de betrokkenheid van de dorpsraad met de Bruenaren en
andersom
• Heldere communicatie met college en raadsleden van de gemeente Schouwen
Duiveland
4.7.1. Betrokkenheid met de inwoners van Bruinisse vergroten
Concrete acties:
• Onze eigen website vernieuwen en actiever benutten.
• Periodiek een nieuwsbrief of flyer uitbrengen.
• 2x per jaar een openbare vergadering organiseren met interessante sprekers en
thema’s.
• Berichten doorzetten naar het “Leefbaarheidskrantje” dat de gemeente medio
mei/juni gaat uitgegeven.
• Gebruik maken van de mogelijkheid om berichten of artikelen te plaatsen in de
woonkrant van Zeeuwland.
• Werven van nieuwe leden voor de dorpsraad en van vrijwilligers (o.a. door mensen
tijdens de openbare vergadering te vragen mee te doen in themagroepen of de
dorpsraad zelf)
• .Mensen werven die een adviserende rol kunnen hebben t.a.v. bepaalde
speerpunten.
4.7.2. Investeren in contacten en communicatie met raadsleden en het college van de
gemeente Schouwen-Duiveland
Concrete acties:
• Periodiek onderhoud met de wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland en
de voor Bruinisse aangewezen kernbestuurder.
• In de aanloop naar de openbare vergadering één maand van
te voren de raadsleden/wethouder benaderen om toelichting te geven aan de
dorpsraad over de stand van zaken over o.a. het Masterplan.
• Raadsleden per mail op de hoogte houden van actuele zaken (en ook aanspreken
indien nodig)
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Behalve het realiseren -voor zover mogelijk- van alle geformuleerde actiepunten, zal de
dorpsraad de enquete ook gebruiken als toets voor nieuwe ontwikkelingen. In alle gevallen
zal het behoud en het versterken van de leefbaarheid van ons dorp het belangrijkste
uitgangspunt zijn. Als u nog vragen/opmerkingen heeft: de dorpsraadleden zijn altijd bereid u
te woord te staan als u ze rechtstreeks aanschiet, of via: info@dorpsraad-bruinisse.nl
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