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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
en aan de leden van de Gemeenteraad
van de gemeente Schouwen-Duiveland
Laan van Saint Hilaire 2
4301 SH Zierikzee

Geacht college van B en W en raadsleden,
Met verbazing hebben wij het proces gevolgd over de Napoleonschuur in ons dorp.
In de recent door uw raad vastgestelde dorpsvisie Scharendijke is op blz. 45 opgenomen:
De Napoleonschuur is een belangrijke schakel aan de route langs het waterfront van
Scharendijke. We moeten daarom blijven zoeken naar een nieuwe funktie voor de
Napoleonschuur. Einde citaat.
De dorpsraad was dan ook zeer content met het initiatief dat vanuit de bevolking is genomen
om de kansen te onderzoeken voor restauratie en exploitatie van deze markante en
cultuurhistorisch van belang zijnde schuur.
Uit het eindrapport van de initiatiefgroep komt naar voren dat er maatschappelijke
organisaties bereid zijn de restauratie ter hand te willen nemen. Een 2-tal ondernemers
willen de schuur exploiteren.
Van de gemeente wordt alleen medewerking aan verkoop gevraagd en het ruimtelijke en
vergunningstechnisch mogelijk maken van de plannen.
De gemeente blijkt vervolgens niet bereid om de plannen te bestuderen en met betreffende
initiatiefgroep, maatschappelijke organisaties en ondernemers in gesprek te gaan. De
dorpsraad begrijpt niet waarom.
Na dreiging van een kort geding door de Bond Heemschut is overleg toegezegd. Wij
vertrouwen erop dat thans met alle betrokken partijen wordt gesproken en dat de plannen
een serieuze kans krijgen.
Met de voorliggende plannen is het niet nodig dat dit ten koste gaat van plannen die al in de
dorpsvisie zijn opgenomen en in de gemeentelijke begroting zijn gedekt, dat is ook het
uitganspunt van de dorpsraad om het initiatief te ondersteunen.
Het besluit tot sloop was reeds door de raad genomen maar aangehouden om te kijken of er
nog een mogelijkheid was om tot restauratie te komen. Deze mogelijkheid blijkt er immers nu
te zijn.

De dorpsraad van Scharendijke hecht zeer aan goede verhoudingen met uw college en raad.
Bovenstaand proces kunnen wij echter niet uitleggen naar onze inwoners. Serieuze plannen
verdienen immers een serieuze kans. Overleg erover is dan wel het minste anno 2020.
Anders is het uitstel alleen een toneelspel geweest.
Wij hopen dat een ieder over zijn eigen schaduw heen kan stappen en dat we het
uiteindelijke doel van een gerestaureerde schuur met een gezonde exploitatie in het belang
van Scharendijke kunnen realiseren. In Scharendijke gaat dan de vlag uit.
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