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Ad. 1. Kanttekening 1 bij paragraaf 1.11 uit VP
 
Kieskompas stelling 3: De gemeente moet meer wegobstakels bouwen zodat 30 km-zones worden 
nageleefd  
 
Een verkeersveilige situatie wordt gecreëerd door een combinatie van factoren zoals snelheid, 
weginrichting en discipline van gebruikers. Het is dus niet zo dat er met het bouwen van meer 
wegobstakels automatisch meer verkeersveiligheid wordt gecreëerd.  
 
Het CDA Veere staat daarom neutraal tegenover het moeten bouwen van meer wegobstakels.  
 
Ad. 2. Kanttekening 1 bij paragraaf 5.7 VP  
 
Kieskompas stelling 18  
 
De landbouw is een belangrijke vormgever en inrichter van het kapitale landschap. Door gedeelde 
inzichten en wet- en regelgeving groeien biologische en reguliere landbouw naar elkaar toe. De 
invloed van de gemeente op de ontwikkeling van de landbouw is beperkt. Het CDA vindt beide 
vormen van landbouw waardevol. De keuze voor reguliere of biologische landbouw hoort naar de 
mening van het CDA-Veere bij de individuele ondernemer te blijven liggen. 
 
 
Ad. 3. Kanttekening bij paragraaf 4.2 uit VP  
 
Kieskompas stelling 24
de gemeentelijke belastingen hierv  
 
De gemeente ondersteunt diverse culturele instellingen en (plaatselijke) verenigingen en  incidenteel 

 culturele evenementen. Dat moet ook zo blijven. Echter, het verhogen van de lokale belastingen is 
niet de eerste mogelijkheid waar het CDA-Veere aan denkt bij het financieren van kunst en cultuur. 
Indien nodig kan de gemeente verder ondersteunen bij het verwerven van particuliere middelen of 
kan de gemeente bijvoorbeeld via het leefbaarheidsfonds financieel bijspringen.  
 
Het CDA-Veere staat daarom neutraal tegenover het verhogen van lokale belastingen ten gunste van 
kunst en cultuur.  
 
Ad. 4. Kanttekening 2 bij paragraaf 5.7 VP  
 
Kieskompas stelling 26:  
 
Het CDA-Veere is van mening dat minicampings de ruimte moeten krijgen om nevenactiviteiten te 
ontplooien. Dit blijft wat het CDA-Veere betreft in de winter beperkt tot het exploiteren van vergunde 
vaste eenheden op minicampings. 
 
Ad. 5. Kanttekening 2 bij paragraaf 1.11 VP  
 
Kieskompas stelling 28:  
 
Het reguleren van het verkeer blijft het uitgangspunt voor betaald parkeren. Maar het CDA-Veere is 
van mening dat het ook mogelijk moet zijn om parkeergeld te innen op parkeerterreinen aan het 
strand. Van dagjesmensen die met de auto naar onze stranden komen mag best een bijdrage in de 
kosten van aanleg en inrichting van de parkeerterreinen worden gevraagd. Het betaald parkeren zal 
echter altijd goed per kern moeten worden afgewogen in bredere zin. Dus niet alleen de inkomsten 
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van en uitgaven voor de parkeerterreinen bezien maar de effecten van het betaald parkeren op de 
gehele kern.  
 
Ad. 6. Kanttekening bij paragraaf 4.5 VP 
 
Kieskompas stelling 29: 

 
 
Een veilige en leefbare woonomgeving is voor het CDA-Veere heel belangrijk. Voldoende verlichting 

ge. Anderzijds zal onze gezamenlijke 
energiebehoefte drastisch moeten worden verminderd om de klimaatdoelstellingen van Parijs te 
halen. Verder steunt het CDA-Veere ook de doelstellingen gesteld in het eleid voor donker  
vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016. Concreet betekent een en ander dat het 
CDA-Veere voorstander is van  het dimmen van de lantaarnpalen 
een verantwoorde manier gebeurt en niet ten koste gaat van de openbare veiligheid. Met het uitzetten 
van de lantaarnpalen na 00.00 uur zal terughoudend moeten worden omgegaan.  
 
 
Ad. 7. Kanttekening 3 bij paragraaf 1.11 VP 
 
Kieskompas stelling 32: 
verkeers  
 
Het CDA-Veere is in beginsel tegen de aanleg van extra rondwegen door het kapitale landschap.  
Indien echter blijkt dat maatregelen als het aanbrengen van goede duidelijke bewegwijzering, een 
parkeerverwijssysteem en voldoende parkeeronthaalplaatsen met goede voorzieningen en 
verbindingen van en naar het centrum onvoldoende soelaas bieden voor het oplossen van de 
verkeersproblematiek in Domburg zal verder gezocht moeten worden naar een oplossing. Een 
mogelijke oplossing kan dan het aanleggen van een rondweg zijn.  
 

Ad. 8. Kanttekening bij paragraaf 1.10 VP  
 
Kieskompas stelling 33: 

 
 
Voor mogelijke financiering van de kosten voor het verbeteren van het openbaar vervoer kan gedacht 
worden aan het verhogen van de parkeergelden.  
 
 
Ad. 9. Kanttekening bij paragraaf  VP 5.2 
 
Kieskompas stelling 39:  meer bijkomen in het 

 
 
Het CDA-Veere wil een goede balans tussen gastvrij en kwalitatief hoogstaand toerisme, goede 
leefbaarheid voor de inwoners en bescherming van het kapitale landschap. Het CDA-Veere zet in op 
versterking van de kwaliteit van de groene ruimte en op behoud van het kapitale landschap. Nieuwe 
woningen zullen daarom in plaats van bestaande woningen komen of organisch aan de buitenkant 
van de kernen worden toegevoegd. Bij vernieuwing en verbetering van recreatieve verblijfplaatsen 
vindt het CDA - Veere dat er moet worden gestuurd op een kwaliteitsverbetering door te kiezen voor 
bebouwing die op een goed moment weer omgevormd kan worden naar nieuwe toepassingen of 
afgebroken kan worden. Uiteraard moeten de bouwmaterialen dan worden hergebruikt. 


