
Nieuwsbrief juni 2019 
 
In deze nieuwsbrief een korte terugblik op de Algemene Le-
den Vergadering (ALV) van het CDA Veere van 27 juni 2019 
Deze ALV stond in het teken van een aantal bestuurlijke 
agendapunten. Daarnaast was ook het CDA-statenlid mevr. 
Hannie Kool aanwezig. Op onze vraag om een laatste stand 
van zaken te geven, kregen we een overzicht van het forma-
tieproces en een globale presentatie van het Provinciale 
Staten Coalitieprogramma voor de komende periode. 
Na de pauze was er het in gesprek gaan van de CDA–
fractieleden met de belangvertegenwoordigers. Wij als CDA-
Veere vinden dit in gesprek gaan en het uitwisselen van 
standpunten een belangrijk onderdeel van de lokale demo-
cratie. We hadden dan ook een groot gedeelte van de 
avond daarvoor ingepland. 
Als belangenvertegenwoordigers waren uitnodigingen ver-
stuurd naar o.a. de stads- en dorpsraden, de Recron, de 
Federatie van Ondernemers in de gemeente Veere en de 
ZLTO. 
In de uitnodiging hadden wij gevraagd om die onderwerpen 
aan te geven waarvan zij vonden dat die door de gemeente 
Veere onderbelicht waren gebleven of zelfs helemaal wer-
den genegeerd. De onderwerpen werden vervolgens door 
de belangenvertegenwoordigers naar voren gebracht waar-
naar er veelal een levendige discussie volgde. Wij hadden in 
ons bestuurslid Jan Lampert een goede discussieleider die 
ervoor zorgde dat iedereen zijn punt kon in brengen en ook 
dat de CDA-fractieleden daarop een duidelijk antwoord ga-
ven.  
Hierna een overzicht van verschillende ingebrachte onder-
werpen:  
• De informatievoorziening naar de burger toe. 
• Stratenplan en het onderhoud daarvan. 
• Ondernemers, inwoners en de toerist. 
• Taak landbouw in het buitengebied. 
• Het 2e Woningbeleid. 
• Neemt de gemeente haar inwoners wel serieus ?? 
• Geld verdienen en maatschappelijke belangen gaan 

goed samen. 
De onderwerpen en de reactie daarop van de CDA-
fractieleden zullen naar degene die aanwezig waren worden 
teruggekoppeld. 
Ook zal worden teruggekoppeld welke actie er aan de hand 
van de verschillende ingebrachte punten is genomen. 
Wij kijken terug op een geslaagde en goed bezochte ALV, 
dat was niet alleen hoe wij deze avond hadden ervaren, ook 
de verschillende  
belangenverte-
genwoordigers 
waren die me-
ning toegedaan. 
 
Erik Joziasse 

Operatie Steenbreek 
Klimaatverandering gepaard gaand met; zeespie-
gelrijzing, verzilting, lange droge periode en extre-
me neerslag. Het beheerst het nieuws nog net niet 
maar soms scheelt het niet veel. 
Inspelen op klimaatverandering (klimaatadaptatie) 
kan met heel laagdrempelige maatregelen. 
Een goed voorbeeld hiervan is de Operatie Steen-
breek. 
 Het doel van Operatie Steenbreek is om inwoners 
en ondernemers te enthousiasmeren om hun tuin 
of bedrijfstuin te vergroenen. De negatieve gevol-
gen van verstening worden onder de aandacht ge-
bracht en afgezet tegen de positieve effecten van 
groene tuinen. Groen neemt water op en daarmee 
wordt tijdens extreme regenval het riool minder 
belast.  
• Groen verbetert de luchtkwaliteit en verlaagt de 

concentratie fijnstof. 
• Groen geeft schaduw en verkoeling in steeds 

warmere zomers. 
• Groen vergroot het leefgebied van vogels, insec-

ten en andere dieren. 
• Groen zorgt voor minder omgevingsgeluid. 
• Groen vermindert stress en is goed voor ge-

zondheid en welzijn.  
Meer groen in tuinen betekent verminderen van 
risico’s op wateroverlast, opwarming van bebouwd 
gebied en terugdringing van verzilting. 
Vandaar ook dat we, als Veerse CDA-fractie, het 
idee om bij deze landelijke actie aan te sluiten vol-
uit steunen. We hebben het College, met een 
raads-breed gesteunde motie, hiertoe opgeroepen. 
We waren dan ook teleurgesteld dat uitvoering die 
het College aan Operatie Steenbreek wil geven 
toch al voorgenomen acties waren zoals klimaat-
watertafels bij Terra Maris en Groene revolutie 
Zeeuwse Schooltuinen. Het College  wil kosten 
voor deze maatregelen dekken, het merendeel, uit 
de reserve van het lokaal onderwijsbeleid. 
Als CDA-fractie vinden we dat voor nieuw beleid 
budget vrijgemaakt moet worden in de begroting.  
En zeker niet ten koste van het budget van onder-
wijs moet komen. Het College ging uiteindelijk 
overstag na dreiging van een, door ons geïnitieer-
de motie die door een meerderheid gesteund zou 
worden. Bij de kadernota, voorbereiding op begro-
ting, is het voorstel Steenbreek in de begroting 
verwerkt. 
Als CDA-fractie zijn wij van mening dat de  
Gemeente Veere het goede voorbeeld moet geven 
in de openbare ruimte, wat het College heeft toe-
gezegd. We zullen de integratie van de plannen 
blijven volgen. 
Om het een succes te laten worden moeten we in 
onze eigen omgeving aan de slag om ons steentje 
bij (of beter nog weg) te dragen. 
 
Johan Sanderse, CDA-raadslid. 



Kaderbrief 2019 CDA-Veere 
 
Op donderdag 14 juli hebben we de kaderbrief van het college in de raad besproken.  
In die brief doet het college voorstellen voor de kaders waarbinnen de begroting voor 2020 dient te worden vorm-
gegeven. Enkele opvallende zaken daaruit: verhoging van alle belastingen (waarbij de toeristenbelasting het meest 
omhoog ging), flinke uitbreiding van de gemeentelijke organisatie, veel geld voor zandsuppletie.  
Het CDA heeft in een beschouwing een reactie gegeven op deze voorstellen. We gebruikten daarbij de waarschu-
wingsborden die op onderstaande foto zichtbaar zijn.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werk in uitvoering 

Het CDA heeft aangekaart dat het college erg veel geld wil uitgeven aan de openbare ruimte 
(zoals dure wegreconstructies, parkeerterreinen en ook de zandsuppletie) en aan de eigen ge-
meentelijke organisatie (zoals extra juristen, casusregisseurs en andere ambtenaren) en relatief 
weinig geld aan sociaal-maatschappelijke opgaven (zoals woningbouw voor starters en senioren, 
scholen en verenigingsgebouwen) en het klimaatvraagstuk (energietransitie en de gevolgen van 
het veranderende klimaat).  
 

Losse stenen 
De kaderbrief van het college lijkt op een geheel van losse onderdelen en kent weinig samenhang 
en nauwelijks een integrale aanpak. Het CDA heeft daarom gepleit voor meer samenhang. Het 
kan dan goedkoper en beter. Onze motie stofkam is unaniem aangenomen en dat betekent dat 
het college met een stofkam door de lange termijn begroting dient te gaan en bij iedere begrote 
uitgave te kijken of deze a) strikt noodzakelijk is, b) uitgesteld kan worden of c) met een maatje 
minder kan. Het zoeken naar samenhang en een integrale aanpak is daarbij belangrijk. Een deel 
van de opbrengst van deze motie zal worden bestemd voor het maatschappelijk vastgoed.  

 
Beperkte snelheid  

Interessant en bijzonder was het om te zien dat de coalitiepartijen tegen het voorstel van hun ei-
gen wethouders stemden om de belastingen te verhogen. Hiermee schoten ze een geweldig gat 
in de begroting van hun eigen wethouders en ontstond spanning tussen de coalitiepartijen en het 
college. Met veel overleg achter de schermen is met kunst- en vliegwerk getracht maatregelen te 
treffen die het ontstane gat zouden kunnen dichten. Het behoeft geen betoog dat deze actie van 
de coalitiepartijen SGP/CU, VVD en DTV een rem zet op nieuwe ontwikkelingen. De slagkracht 
van het college was al niet zo groot, maar met deze actie zal de snelheid van vernieuwingen niet 

toenemen. Het CDA heeft het wel voor elkaar gekregen een meerderheid te krijgen voor onze motie energie en 
klimaat, waarbij ondernemers en burgers meer ruimte en medewerking van de gemeente mogen verwachten bij 
de uitvoering van ideeën om het energie- en klimaatvraagstuk op te lossen. In een volgende brief volgt hierover 
meer.  
 
Slipgevaar 

Tot slot. Het CDA heeft het college met een motie onderzoek tariefdifferentiatie opgeroepen om 
te kijken of de toeristenbelasting niet meer in verhouding dient te staan tot de prijs van het pro-
duct.  Wij vonden namelijk de voorgestelde tariefverhoging van 17 cent per nacht per persoon 
voor mensen die overnachten op een minicamping veel te veel. Ondanks het feit dat veel partijen 
het idee van ons onderschrijven, was er op dit moment (nog) geen meerderheid om dit idee uit te 
werken. Verder hebben we, naar aanleiding van de input die we kregen op onze succesvolle le-
denvergadering, het college meegegeven om veel meer samen op te trekken met onze burgers 

en ondernemers, met verenigingen, stads- en dorpsraden. Zij zijn het cement van onze samenleving. Luister naar 
hun goede ideeën! En kom gemaakte afspraken na! Zo voorkom je dat je uit de bocht vliegt. Samen bereik je 
meer! 
 
Met vriendelijke groet,  
Een fijne vakantie toegewenst,  
Namens de fractie, Pieter Wisse 
fractievoorzitter CDA Veere 

23 juli 2019 - Werk in uitvoering - Breeweg, Koudekerke 



Reactie coalitieakkoord 

Voor ons ligt het resultaat van  vele gesprekken, met de fracties in de Staten,  met 
externe partijen, met belangenorganisaties, instellingen en gemeenten.  Aan de 
omvang van het rapport zou je niet zeggen dat er zoveel gesprekken gevoerd zijn 
en de standpunten daarin in een toekomstbestendige lijn zijn opgenomen.  Want, 
ja,  het is een akkoord op hoofdlijnen geworden.  En dus geen lijvig stuk.  Het is 
kort, krachtig, uitnodigend en lekker leesbaar.  

Het is bedoeld voor iedereen. Het is ook bedoeld dat iedereen zich hierin  kan her-
kennen en dat iedereen mee kan doen. En het geeft sturing aan de belangrijke op-
gaven waarvoor wij staan. Dat is met recht en reden zo gebeurd.  

De titel spreekt boekdelen: Samen verschil maken. De samenwerking bij de ge-
noemde onderwerpen is essentieel.  Alleen door samen te werken met alle partijen 
in  Provinciale Staten en met de andere overheden in Zeeland, de instellingen en belangenorganisaties zullen we 
een goede koers voor Zeeland kunnen uitzetten.  

Het zat al in het vorige coalitieakkoord,  Krachten Bundelen.  Dat hebben we met zijn allen ook echt gedaan.  In een 
goede samenwerking. Daarmee is Zeeland de lastige periode goed doorgekomen en staan we aan de start van de 
nieuwe Statenperiode er goed voor.  Met die gebundelde krachten gaan we nu samen verschil maken. Er moet ui-
teraard veel gebeuren.  Er ligt veel werk op ons te wachten:  in de samenhang in onze samenleving voor wonen en 
werken, in je dorp, in je stad,  in de economie,  in behoud en versterking van de natuur,  in het bedrijfsleven,  in de 
energietransitie,  in de klimaatveranderingen en hoe wij daaropin moeten spelen. In het Coalitieakkoord hebben 
wij  Staten breed de grote strategische opgaven benoemd:  de energietransitie, de klimaatadaptatie, slimme mobili-
teit die voor de toekomst voor Zeeland passend is,  de ruimtelijke ontwikkelingen met aandacht voor landbouw, na-
tuur en alles in de Omgevingsvisie verankerd,  en uiteraard de uitdagingen om Zeeland in beeld te krijgen voor een 
goed woon-, werk- en leefklimaat,  een provincie waar je graag wilt zijn,  waar je werk hebt voor jong en oud, met 
een goede opleiding, zodat ze kunnen bijdragen aan de kenniseconomie die wij in Zeeland sterk willen hebben.   

Het CDA kan goed uit de voeten met dit akkoord. We zijn blij dat het Deltaplan Zoet water de aandacht gaan krijgen 
die nodig is.  In de veranderingen van het klimaat en hoe wij daarop in moeten spelen,  is dat belangrijk. Het CDA is 
verheugd voor de aandacht die gegeven wordt aan de samenhang in de samenleving:  iedereen telt mee,  iedereen 
moet meedoen,  voor iedereen moet de energietransitie betaalbaar en haalbaar zijn. De aandacht voor de arbeids-
markt in Zeeland is heel hard nodig.  Wij moeten nu eenmaal een stapje harder lopen om te laten zien dat Zeeland 
een prima plek is. Daar moeten we net een tandje harder voor werken.  Maar kijk naar de kansen voor de havens 
en de industrie,  kijk naar het landelijk gebied,  met een natuurvisie die ruimte aan de natuur geeft en die de nood-
zaak van biodiversiteit benadrukt.   

En ja,  de PAS is een bijzonder aandachtspunt.  Het lijken bijna profetische woorden:  doorontwikkeling vraagt de 
komende tijd intensieve aandacht, herstel van natuur én economische ontwikkelruimte moeten hand in hand 
gaan. Ga daar maar eens aan staan. Dat ligt wel – landelijk – op ons bordje, want zo gaat dat in Nederland. De ver-
leiding is groot nog veel meer over de inhoud te zeggen.  Het ligt mij – en ons allemaal – na aan het hart.  Het is 
immers de toekomst van Zeeland waar we het over hebben. Maar toch terug naar de hoofdlijnen:  we gaan al wat er 
genoemd is heel graag samen verder uitwerken.  Om gezamenlijk een goede stap in de toekomst van Zeeland te 
mogen zetten. 

Hannie Kool-Blokland 

Coalitieakkoord Provincie Zeeland  https://www.zeeland.nl/actueel/coalitieakkoord-samen-verschil-maken 

Vakantie. 

“Fijne vakantie!” zei mijn buurman toen hij en zijn gezin in de auto stapte om naar een 
Franse camping te rijden. “Ik ben gepensioneerd en gepensioneerden hebben geen 
vakantie om dat ze niet werken” riep ik hem nog na. Lachend wuifde hij en reed weg.  
 Vakantie. Een periode van rust, of liever gezegd een periode van “anders”. Even een 
paar weken op een andere manier. Het normale dagritme wordt doorbroken, even an-
dere dingen doen (waar je vaak niet aan toegekomen bent). Vakantie is een periode 
waar in je ook even terugkijkt naar wat er het afgelopen jaar gepasseerd is en vooruit-
kijkt naar wat je komend jaar mogelijk te wachten staat.  Als gepensioneerde mis ik zo’n (afgebakende) periode. 
Elke dag een wandeling met de hond, boodschappen doen klusjes in en rond het huis, de dagen lijken het hele 
jaar veel op elkaar. Tocht heb ik in de vakantieperiode ook wel een beetje het vakantiegevoel. “Mijn agenda is tot 
half augustus leeg”. Geen vergaderingen of besprekingen.  Even rust, even terugkijken wat er de afgelopen perio-
de gebeurd is en even kijken wat er komende tijd staat te gebeuren.  
Maar vooral even tijd voor je zelf, voor je gezin, voor je vrienden. Tijd om te genieten van ons mooie Zeeuws Land-
schap. Laten we dat Zeeuwse Landschap vooral koesteren, zodat onze kinderen daar ook van mogen genieten 
Ik wens u allemaal een fijne vakantie toe. 
Jan Braam 



CDAV Zeeland “vanuit verscheiden-
heid naar verbondenheid” 
meer dan het zoveelste vrouwenclubje! 
 
Wij, dames van CDA-Vrouwen Zeeland, krijgen soms de vraag 
waarom we het zoveelste vrouwenclubje hebben opgericht, apart 
van de rest. Dan bekijken we de kandidatenlijsten van de verschil-
lende gemeentes en de samenstellingen van de verschillende ge-
meenteraden en komen tot de conclusie dat de verhouding mannen 
en vrouwen nog lang geen 50%-50% is. Terwijl de samenstelling 
van de bevolking in Nederland wel evenredig verdeeld is. Zijn we 
dan als raadsleden een goede afspiegeling van de samenleving? 
 
CDA-Vrouwen (CDAV) is een landelijke vereniging met provinciale, 
regionale en plaatselijke afdelingen. Het CDAV wil vrouwen politiek 
bewuster maken en de participatie van vrouwen binnen het CDA op 
bestuurlijk en politiek niveau bevorderen. Wij willen meer vrouwen 
bij de politiek betrekken door het organiseren van thema-avonden 
en werkbezoeken en zo op een laagdrempelige manier vrouwen 
laten ervaren dat politiek interessant is. Ook hebben we een aantal 
intervisiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij het uitwisselen van 
ideeën centraal staat. 
 
Wat hebben we gedaan: 
Afgelopen halfjaar hebben we de vrouwelijke kandidaten voor de 
provinciale en waterschapsverkiezingen extra onder de aandacht 
gebracht.  
We zijn op werkbezoek geweest bij NIOZ (Nederlands Instituut voor 
onderzoek der Zee) met aansluiten een borrel van het kandidaten.  
Op de internationale vrouwendag hebben we een thema-avond ge-
organiseerd waar de kandidaten zich konden voorstellen en Zeeuw-
se Sien heeft een ludieke noot gegeven aan de avond. 
 
Wat gaan we doen: 
 

Ondertussen zijn we druk bezig met het programma voor de komende periode.  
Eind september staat er een werkbezoek gepland naar … 
Zaterdag 30 november gaan we een stadswandeling maken in Goes onder begeleiding van een gids, daar 
na gaan we lunchen samen met Joba van de Berg in het Lunchcafé. Iedereen is van harte welkom en aanmelden 
kan op info@cdavzeeland.nl 
 
Heb je een leuk idee of wil je met ons meepraten om meer vrouwen te betrekken bij de politiek, neem gerust con-
tact met ons op. We staan altijd open voor nieuwe idee. 
 
CDAV Zeeland 
Krijnie Hoek (Middelburg) krijniehoek@zeelandnet.nl 0113-854263 / 06-23621286 
Suzanne van Avermaete (Goes) 
Ank Muller (Vlissingen) 
Patricia van de Vijver-van Deursen (Sluis) 

Beste CDA’er, 

Goed nieuws! 
 
Vanaf vandaag is het mogelijk om een fami-
lie lid onder de 18 gratis lid te maken van 
het CDJA, de jongerenorganisatie van het 
CDA! 
 
Het CDJA is met meer dan 2.000 actieve 
jongeren al jaren de luis in de pels van en 
leerschool binnen het CDA. Door de grote 
hoeveelheid aan activiteiten die wij organi-
seren is het CDJA met recht de meest actie-
ve, inhoudelijke en gezellige politieke jonge-
renorganisatie van Nederland. 
 
U kunt nu uw (klein)kind of jongere broer/
zus tot 18 jaar nu gratis lid maken van het 
CDJA. Op die manier brengt u niet alleen 
uw familie op een laagdrempelige manier in 
contact met het CDA, ieder extra lid maakt 
dat het CDJA nog meer jongeren kan berei-
ken en meer activiteiten kan organiseren. 
Zo werken we niet alleen aan een land 
maar ook aan een partij om door te geven! 
  
Onder de eerste inschrijvingen verloten we 
ook nog enkele leuke prijzen. Wacht dus 
niet langer en meld vandaag nog een CDJA 
Familie-Lid aan! 
  
Aanmelden kan via deze link. https://cdja.nl/
familie-lid 
  
Met vriendelijke groet,  
Klaas Valkering 
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