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Klankbordgroep Duinpolder

Op maandagavond 17 september wordt in het gemeentehuis van Schouwen Duiveland de eerste
bĳeenkomst van de klankbordgroep Duinpolder Veilig gehouden. De doelstelling voor deze eerste
bĳeenkomst is tweeledig:
1. Houdt de klankbordgroep betrokken bĳ het project en de vorderingen tot nu toe. Maak tevens
de klankbordgroep onderdeel van de brede projectorganisatie
2. Verzamel middels een brainstorm-methodiek ideeën waarmee de “FireWise”-gemeenschap
i.o. van Nieuw-Haamstede en de Duinpolder, gefaciliteerd door de projectkerngroep,
maatregelen kan nemen om de risico’s op en door duinbrand in de Kop van Schouwen te
verkleinen.
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“Het slagen van
dit project is
afhankelĳk van
het vertrouwen
in elkaar en
werken vanuit
gezamenlĳk
belang”
-Belangenvereniging NieuwHaamstede

De Vereniging van Eigenaren van de percelen in de Duinpolder en de Belangenvereniging NieuwHaamstede zĳn uitgenodigd om de klankbordgroep te vormen. De besturen van deze
verenigingen zĳn aanwezig op deze eerste bĳeenkomst. Daarnaast zĳn aanwezig Sabine
Nouwens (projectleider namens gemeente Schouwen Duiveland) en Allard van Gulik (extern
begeleider project en klankbord).
Er wordt een korte toelichting gegeven op de stand van zaken van het project tot nu toe. De
afgelopen twee maanden is vooral energie gestoken in het samenbrengen van de relevante
spelers die in de projectkerngroep zitting hebben, en is gewerkt aan de relaties met het omringen
netwerk. Informatie over de geschiedenis van de Duinpolder is verzameld, en er is geanalyseerd
wat er op dit moment al aan plannen is om de natuur rond Nieuw-Haamstede en de Duinpolder te
herinrichten. Een tweetal projectvergaderingen is gehouden. De belangrĳkste onderwerpen die nu
in de kerngroep worden besproken zĳn:
• het natura2000-beheerplan en de rol van natuurbrandpreventie hierin. Er wordt gestreefd naar
een randvoorwaardelĳke passage in dit plan waardoor natuurbrandpreventie onderdeel zal zĳn
van dit beheerplan. Aansluitend hierop wordt uitgewerkt hoe subsidies voor particulier
terreinbeheer vorm kunnen krĳgen. De provincie Zeeland is hier de leidende actor.
• De voorbereiding op het optreden van de brandweer tĳdens een brand wordt nader onder de
loep genomen. Preventieve voorlichting door de brandweer is ook een aandachtspunt. Er wordt
gekeken of in de Duinpolder een meetstation kan worden geplaatst die de actuele
droogtesituatie kan meten. De Veiligheidsregio Zeeland is leidend bĳ deze onderwerpen.
• De juridische kaders rond het hele project zĳn een aandachtspunt. Toezicht op en handhaving
van bĳvoorbeeld verbod op open vuur of aanvullende regels bĳ extreme droogte (code rood)
worden noodzakelĳk geacht, maar hier zitten nog wel haken en ogen aan. De gemeente
Schouwen Duiveland is leidend hierin.
• Er wordt gewerkt aan een doelgroep-gericht communicatieplan. Zowel communicatie over de
preventie en de risico’s (wat kan je als bewoner of recreant doen?) als de communicatie tĳdens
brand is hierin onderwerp van behandeling. De gemeente Schouwen Duiveland is hierin samen
met de veiligheidsregio leidend.
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• Als laatste onderwerp staat het werken volgens Fire-Wise principes op de agenda. De
belangrĳkste groep die hier mee aan de slag moet zĳn de bewoners en gasten van de
Duinpolder en Nieuw-Haamstede. De projectkerngroep is hierin faciliterend.
De rest van de bĳeenkomst staat in het kader van een brainstorm over dit laatste onderwerp.
Aan de hand van een voorbeeld-scenario wordt stilgestaan bĳ mogelĳke maatregelen die
preventief (voorkomen van grote brand), preparatief (voorbereidingen op grote brand) en tĳdens
een brand door de inwoners van Nieuw-Haamstede en de Duinpolder genomen kunnen worden.
De keuze voor een brainstorm-methodiek met de klankbord is met name gemaakt omdat op deze
wĳze de mogelĳke maatregelen zoveel mogelĳk aansluiten bĳ de beleving en de praktĳk van de
bewoners zelf.
In onderstaande figuren staan de ideeën die uit de brainstorm kwamen opgenomen.

Internet (Zeeland veilig), eigen internetpagina's

"Eigen"
Haamstedebord
maken

Informatie op
ledenvergadering

Elektronisch billboard

Firewise-app
FIRE-Wise Handboek

Mensen informeren hoe ze zich
kunnen voorbereiden

Persoonlijke bezoeken
door brandweer en/of gemeente

Pilot-projecten+veel
aandacht

Klassieke
borden
standaard

Waarschuwingsborden

Voorbereiding op duinbrand

Vlag op vuurtoren

Hoe weten we of het code rood/oranje is?
Persoonlijk advies
Gezond verstand

NL-alert gebruiken
Elektronisch billboard
Waarschuwen via
whatsappgroep

Eigen variant maken
(Kop Schouwen Alert)
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Vluchtroute bebording

Inrichten Safe Havens

Firewise inrichting maakt
blijven mogelijk?

vliegveld als
centrale
uitwijklocatie

Bewoners als
vrijwilliger inzetten

Vluchten/Schuilen

Wegwezen

Waterputten op percelen
Duinpolder gebruiken

Tijdens Duinbrand

Open water creeeren

Gezond Verstand!

Via Rampenzender

Sirenepaal gebruiken

Vuurtoren camera

Informatie
Snelle info via twitter,
App, whatsapp

Ook in duitse taal

Elektronisch billboard
met laatste info

Publiciteit zoeken
Inrichtingsplan
gezamenlijk

Informatie op posters

Provincie betrekken

Vegetatie-inrichting

Pilot-percelen in
Duinpolder

Natuurbeheer samen

FireWise bord
ontwerpen

Fire Wise

Elk perceel waterput met
voldoende waterslang

Handboek maken
samen met bewoners

Informatie in
caravans op
stickers
Maak een do's en don'ts
lijst per kleurcode

online versie

papieren versie

FireWise app
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Bovenstaande ideeen zullen worden uitgewerkt naar werkbare opties. Hierbĳ zullen de meest
realistische maatregelen in samenwerking met de klankbordgroep worden opgepakt ter
uitvoering. Een top-tien wordt in december 2014 voorgesteld.
Een volgende klankbordgroep wordt in januari ingepland. Hierin zal de Top-tien worden
besproken en wordt een plan gemaakt voor de implementatie van maatregelen.
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