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Inleiding 

De dorpsraad Biggekerke presenteert u hierbij de dorpsvisie 2025 voor ons mooie dorp, 

die dankzij uw inbreng tot stand is gekomen. De dorpsvisie is het toekomstplan voor 

Biggekerke. 

 

Aanleiding 

In de voorjaarsnota van april 2013 heeft de gemeenteraad besloten dat voor alle kernen 

waar geen “groot project” loopt een dorpvisie wordt gemaakt. 

 

De gemeenteraad heeft daarbij als uitgangspunt genomen dat inwoners zoveel mogelijk 

zelf een dorpsvisie ontwikkelen. Daarbij werd aangegeven dat dit een nieuwe aanpak is 

voor de gemeente Veere. 

 

Biggekerke is één van de kernen waar hiermee is gestart. 

 

Dorpsblik 2025 “Inventarisatie en analyse” 

Op initiatief van de gemeente Veere en de Dorpsraad Biggekerke een proces opgestart 

om te komen tot een inventarisatie en analyse waarvan de informatie gebruikt kan 

worden voor de dorpsvisie. Daarbij is teruggekeken naar het eerdere project Dorpsblik 

2008. 

 

Diverse organisaties en personen zijn hiervoor geïnterviewd, maar ook zijn willekeurige 

inwoners op straat aangesproken. 

 

Uiteindelijk heeft dit geleid tot de rapportage ‘Dorpsblik 2025 Inventarisatie en analyse’. 

Deze is in juli 2014 aangeboden aan de dorpsraad Biggekerke. 

 

Dorpsvisie 2025 

De dorpsraad Biggekerke heeft deze inventarisatie en analyse bestudeerd en kan zich in 

zeer vergaande mate vinden in de bevindingen van de inventarisatie. De dorpsraad heeft 

deze informatie gebruikt voor het opstellen van de dorpsvisie. Op onderdelen heeft de 

dorpsraad ook prioriteiten toegevoegd of anders geformuleerd.  

 

Aan de hand van vijf thema’s die van belang zijn voor Biggekerke, wordt hieronder per 

thema beschreven: 

a) wat er uit de gesprekken en interviews met inwoners is gekomen en  

b) wat wij als dorp naartoe willen op de lange termijn (doelstelingen) en 

c) wat wij als dorp daar op korte en middellange termijn aan kunnen doen (actiepunten).  

 

Het concept van deze dorpsvisie is op de jaarvergadering van maart 2015 aan de orde 

geweest. Per thema hebben de aanwezige inwoners aangegeven wat zij wel en niet 

belangrijk vinden. Aan de hand daarvan is de concept dorpsvisie aangepast. Dit heeft 

geresulteerd in deze definitieve versie van de dorpsvisie. 

 

De thema’s komen uit de Structuurvisie van de gemeente Veere.   
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Visie Biggekerke 2025 op hoofdlijnen: Doe maar gewoon…maar 
wel goed! 

 

 

THEMA: MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN EN ZORG 
 

 

1. Maatschappelijke voorzieningen en leefbaarheid 
 De realisatie van een nieuwe basisschool en een dorpshuis is belangrijk voor de 

leefbaarheid van Biggekerke. 

 Leefbaarheid moet op peil gehouden worden door aanwezige maatschappelijke 

voorzieningen te vernieuwen en te versterken. 

 Door het clusteren van extra voorzieningen (huisarts, fysiotherapie, kinderopvang, 

horeca etc.) in het MFG, kan de exploitatie van de voorzieningen op lange termijn 

nog beter worden geborgd. 

 Biggekerke mist een echt hart waar activiteiten kunnen plaatsvinden.  

Als gevolg van de realisatie van het MFG zal de openbare ruimte rond huidige 

school en dorpshuis moeten worden aangepast. De dorpsraad stelt voor om deze 

kans te benutten. Door concentratie van functies en herinrichting van de openbare 

ruimte kan een centrum ontstaan waar allerlei functies zich concentreren. Er is 

genoeg ruimte beschikbaar voor een multifunctioneel te gebruiken plein. Deze 

ruimte kan worden gebruikt voor activiteiten en evenementen en kan een 

ontmoetingplek worden voor alle inwoners. Met het toevoegen van een terras en 

horeca faciliteit zou deze ruimte een plek kunnen zijn waar het voor de (fietsende) 

toerist aangenaam is om te verblijven en uitnodigt om de fietstocht te 

onderbreken. Dit kan een nieuw kloppend hart worden van Biggekerke. De dag-

recreatie zou hiermee versterkt kunnen worden. 

 

Doelstellingen dorpsvisie 2025 Biggekerke:  

 Investeren in een nieuw kloppend MFG (leefbaarheidcentrum) voor Biggekerke. 

De bouw van het MFG staat gepland voor 2016. Het zal een MFG voor en door het 

dorp worden. 

 In het verlengde daarvan vraagt de dorpsraad aandacht voor de herinrichting van 

de openbare ruimte rond het nieuwe MFG. De dorpsraad streeft naar aanleg van 

een multifunctioneel plein welke ruimte biedt voor activiteiten en ontmoeting.  

 

Actiepunten: 

 School, dorpsraad en de stichting dorpscentrum zullen in 2015 met een 

gezamenlijk plan komen voor het MFG, waarbij de partijen ook aan zullen geven 

hoeveel het gebouw bij aanvang gaat kosten, waar het benodigde geld vandaan 

komt en hoeveel het gebouw na de bouw jaarlijks zal gaan kosten.    

 School, stichting dorpscentrum en dorpsraad zullen gezamenlijk de bouw, 

planvorming en voorbereiding van het MFG op zich nemen. 

 

 

2. Zelfredzaamheid en participatie inwoners 
 Er is veel sociale samenhang in Biggekerke; het sociale gebeuren maakt 

Biggekerke groot. 

 De inventarisatie stelt: Het dorpse karakter is en blijft in 2025 belangrijk. 

 Een terugtredende overheid vraagt in de toekomst meer zelfredzaamheid van de 

eigen inwoners.  

 Inwoners vinden het erg belangrijk dat er een horeca-gelegenheid op het dorp is, 

het liefst met een terras, waar men elkaar op een laagdrempelige manier kan 

ontmoeten.  
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Doelstellingen dorpsvisie 2025 Biggekerke:  

 De dorpsraad vindt het belangrijk om te investeren in lokale organisaties (o.a. 

brede Commissie Welzijn Biggekerke, coördinatiepunt burenhulp, zorgcoöperatie 

(zie inventarisatie) die de zelfredzaamheid en de sociale samenhang bevorderen. 

Daarbij vindt de dorpsraad het belangrijk dat er niet te veel verschillende losse 

organisaties ontstaan, maar dat er hiertussen een samenhang is.  

 Investeren in een netwerk van vrijwilligers-organisaties die in tijden waarin de 

eigen zelfredzaamheid van inwoners groter moet worden, deze inwoners 

ondersteunt en op weg helpt. 

 

Actiepunten: 

 In september 2015 sprekers vragen om bij de openbare dorpsraadvergadering te 

vertellen over de veranderingen in zorg en wat dat betekent voor Biggekerke. 

 Informatie inwinnen over de mogeljkheden van een zorgcoöperatie voor 

Biggekerke. Wellicht een expert vragen om er bij een openbare 

dorpsraadvergadering over te vertellen.   
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THEMA: WONEN 
 

 

3. Kracht van Biggekerke koesteren: Rustig wonen tussen traditie, 
strand en groen.  

 Autochtonen en import rustzoekers vinden elkaar juist in Biggekerke vanwege 

authenticiteit en unieke pittoreske landelijk karakter. Rust en het strand en de 

natuur nabij. 

 Er zijn grofweg twee groepen inwoners: 

i. de rustzoekers, de “import” die niet zoeken naar het dorpse leven, er wel 

wonen maar geen binding hebben 

ii. de dorpelingen, de “autochtonen”: “ons kent ons” (grote sociale 

samenhang) en de “geïntegreerde import”. 

 Belangrijk om vestigingsfactoren voor deze doelgroepen te behouden en te 

versterken: rust, ruimte, groene omgeving, dorps, voorzieningen toch relatief 

dichtbij, nabijheid strand, actief buiten zijn. 

 

Doelstellingen dorpsvisie 2025 Biggekerke:  

 Belangrijk om traditionele karakter en uitstraling van Biggekerke te behouden en 

verder te versterken. 

 Het cultureel erfgoed behouden en/of beter toegankelijk maken. 

 Woningen voor alle doelgroepen.  

 Aandacht voor senioren: seniorenwonigen/kangoeroe-woningen en ‘nieuwe’ 

woonvormen waar mensen op kleinschalige wijze samen kunnen wonen en 

waarmee zelfredzaamheid van inwoners kan worden vergroot. 

 Investeren in kwaliteit: lelijke onderdelen op termijn verbeteren of vervangen, 

entrees aankleden, straatinrichting upgraden. Authentieke dorpsentrees met 

lintbebouwing behouden.  

 Woningbouw: geen grootschalige nieuwbouw maar voorkeur voor inbreiding en 

kwaliteitsverbetering. Zeker geen hoogbouw, ook niet net buiten het dorp 

(Kaasboer). Noodzakelijke uitbreiding zoveel mogelijk kleinschalig en aandacht 

voor goede landschappelijke en groene inpassing en zorgen dat de karakteristieke 

bebouwingsvorm (bijv. lintbebouwing bij entrees) niet wordt verstoord. 

 

Actiepunten: 

 Ten behoeve van de structuurvisie cultuurhistorie in 2015 samen met de 

gemeente Veere inventariseren welke cultuurhistorische elementen (gebieden en 

gebouwen) er in Biggekerke zijn. 

 Bij de planvorming van het MFG aangeven dat het gewenst is dat schoollokalen in 

de toekomst eventueel omgevormd kunnen worden tot seniorenwoningen. 

 Navragen bij de eigenaar van het terrein aan de Kaasboerweg wat de plannen zjn 

voor dit terrein. 
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THEMA: ECONOMIE 
 

 

4. Biggekerke: Traditioneel maar wel mee met nieuwe      

     ontwikkelingen! 
 Het behouden van het traditionele karakter betekent zeker niet dat alles bij het 

oude moet blijven. Uitgangspunt: het huidige karakter van het dorp behouden 

maar wel mee met moderne ontwikkelingen. 

 Duurzaam Biggekerke! 

Het zou fantastisch zijn als Biggekerke alleen of samen met andere kernen in de 

toekomst zelfvoorzienend zou kunnen zijn met betrekking tot haar 

energiebehoefte. 

 Denken in nieuwe vormen van mobiliteit!  

Volgens de inventarisatie zal het openbaar vervoer in 2025 anders zijn: 

waarschijnlijk zijn er geen grote bussen meer. 

De dorpsraad vindt dat nu al in andere vormen van mobiliteit geïnvesteerd moet 

worden: de elektrische fiets wint terrein, en voor steeds meer doelgroepen, steeds 

meer forensen en scholieren gebruiken de snelle elektrische fiets voor 

woon/werk/school verkeer. Zorg voor duurzame fietspadverlichting en aanpassing 

en verdere verbetering van de fietsstructuur. 

Een deelautoproject kan voor een aantal inwoners wellicht invulling geven aan de 

mobiliteitsvraag. Ook ontwikkeling van vraagafhankelijk vervoer en koppeling met 

coördinatiepunt burenhulp en sociale media kan voor oplossing zorgen. In 2025 

rijden er waarschijnlijk al 1 miljoen elektrische auto’s in Nederland. Ook in 

Biggekerke zal daar iets van te merken zijn. 

 Thuiswerken neemt toe. 

Het aantal zzp’ers en thuiswerkers neemt naar verwachting verder toe. Daarmee 

komen er ook meer mensen die de keuze kunnen gaan maken om in een rustige 

landelijke omgeving te gaan wonen en werken. Om Biggekerke voor deze 

doelgroep aantrekkelijk te houden is een goede digitale infrastructuur belangrijk. 

Door te investeren in glasvezel of 4G is Biggekerke optimaal verbonden met de 

wereld om ons heen. Samenwerking met gemeente en andere kernen zal nodig 

zijn bij het uitwerken van een plan hiervoor. 

 

Doelstellingen dorpsvisie 2025 Biggekerke: 

 Samen met andere kernen en met ondersteuning van de gemeente werken aan 

meer duurzaamheid en verbetering van digitale infrastructuur (bijvoorbeeld 

glasvezel). 

 Samen met provincie en gemeente werken aan plan voor mobiliteit van de 

toekomst. 

 Zo lang mogelijk openbaar vervoer van en naar Biggekerke.  

 

Actiepunten: 

 Uit laten zoeken of in Biggekerke sneller internet mogelijk is en wat de kosten 

hiervan zijn. 
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5. Biggekerke: Toerisme met K van kleinschaligheid en kwaliteit 
 Wat voor de inwoners geldt, geldt in zekere zin ook voor de toerist: de 

Biggekerkse toerist zoekt naar kwaliteit in de vorm van rust in een groene en 

aantrekkelijke en traditionele omgeving, is geen massatoerist en waardeert dus de 

kleinschaligheid.  

 Het gaat hierbij veel om actieve toeristen die zeker naar het strand gaan maar 

daar niet alleen voor komen. Een tweede Zoutelande is voor deze toerist niet 

gewenst. 

 Het verder verbeteren en ontsluiten van wandel, fiets- en mountainbikepaden en 

ruiterroutes op en rond het dorp kan van meerwaarde zijn voor de 

bovengenoemde toerist. Uiteraard is het belangrijk om deze te promoten. Kernen 

in het middengebied van Walcheren zouden hierin samen kunnen optrekken.  

 

Doelstellingen dorpsvisie 2025 Biggekerke: 

 Investeren in de kwaliteit en traditionele uitstraling van de kern Biggekerke. Bijv. 

door aankleding van de entrees. 

 Promotie van het middengebied van Walcheren vanuit kernkwaliteiten van 

kleinschalig toerisme.   

 De aantrekkelijkheid van Walcheren vergroten door bieden van meer 

voorzieningen voor de actieve en sportieve toerist. Voorbeelden: diverse fiets-, 

wandel- en mountainbikeroutes en ruiterpaden etc. Uitwerking, uitdragen en 

promoten met ondersteuning van gemeente en samen met andere kernen en 

routebureau Zeeland. 

 

Actiepunten: 

 Op website www.dorpbiggekerke.nl uitdragen en promoten van diverse routes 

rond Biggekerke voor wandelaars, fieters, mountainbikers en ruiters. 

 

 

 

  

http://www.dorpbiggekerke.nl/
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THEMA: MOBILITEIT 
 

 

6. Biggekerke: Beperkte voorzieningen maar dan wel goed 

verbonden! 
 Een kern die voor veel van zijn voorzieningen afhankelijk is van andere kernen 

dient goede en veilige ontsluitingen te hebben met buurkernen waar deze 

voorzieningen wel zijn. Of het nu is voor de wekelijkse deelname aan sport en/of 

cultuuractiviteiten of voor het doen van de dagelijkse inkopen, Biggekerke is 

afhankelijk van andere kernen! Aangezien het hierbij veelal gaat om dagelijkse en 

dus frequente verkeersbewegingen is de veiligheid van deze verbindingen van nog 

groter belang. Dit geldt voor alle inwoners van jong tot oud. 

 Voor het autoverkeer zijn deze verbindingen goed, maar voor de fietser en dus 

vaak voor de jeugdige inwoner veel minder. 

 De toenemende drukte op de rondweg zorgt ervoor dat onveiligheid voor fietsers 

toeneemt. De verbinding naar Middelburg via de Breeweg welke door de meeste 

scholieren wordt gebruikt, wordt niet als veilig ervaren. Auto’s rijden vaak hard en 

door beperkte breedte vlak langs fietsers. De verbinding naar Koudekerke is door 

de oversteekplaats van de rondweg (kruising Rondweg 

Biggekerke/Koudekerkseweg) onveilig.  

 Op een gedeelte van de Koudekerkseweg mag 80 km per uur gerede worden. 

Omwonenden vinden dit te hard. 

 

Doelstellingen dorpsvisie 2025 Biggekerke:  

 Veilige fietsverbindingen naar Zoutelande, Koudekerke en Middelburg! 

 Speerpunten: verbetering fietsveiligheid Breeweg en alternatieve oplossingen voor 

oversteekplaatsen rondweg Biggekerke. Dorpsraad vraagt steun aan gemeente 

voor lobby richting provincie. 

 

Actiepunten: 

 Uit laten zoeken of van 80-km-deel van de Koudekerkseweg een 60-km-weg 

gemaakt kan worden. 

 Het waterschap verzoeken om op de Breeweg doorgroeiblokken te leggen op de 

plaatsen waar die nu nog niet liggen. 

 Uit laten zoeken of van de Breeweg (van Biggekerke tot Middelburg) een weg 

gemaakt kan worden waar allleen bestemmingsverkeer mag komen. 
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THEMA: LANDSCHAP EN NATUUR 
 

  

7. Biggekerke: Één met landschap en natuur! 
 De natuur is belangrijk voor de inwoners van Biggekerke. Veel mensen uit 

Biggekerke zijn buitenmensen. Veel inwoners trekken met grote regelmaat, te 

paard, met wandel- of hardloopschoenen of op de fiets de natuur in. De groene 

omgeving en de nabijheid van het strand wordt door inwoners als een belangrijke 

vestigingsfactor genoemd. 

 De herinrichting en ontsluiting van het nieuwe Biggekerkse bos (bij de stoplichten) 

is door veel inwoners zeer positief beoordeeld. 

 

Doelstellingen dorpsvisie 2025 Biggekerke:  

 Behouden en vergroten van het groene karakter van het dorp. 

 Bermen bij dorpsentrees inzaaien met ecologische bloemzaadmengsels, in de 

herfst maaien en afvoeren, niet klepelen. Geen stekels in de bermen. 

 Verdere verbetering van de ontsluiting en verbetering van wandel-, fiets- en 

mountainbikepaden en ruiterroutes. 

 

Actiepunten: 

 Werkgroep “entree-verfraaiing” oprichten. 

 Werkgroep “bloemenbakken op stoep voor de woning” oprichten. 

 




