Europa
De Europese verkiezingen op 23 mei 2019
zijn ontzettend belangrijk. We leven in een
tijd van grote veranderingen en vraagstukken. Het klimaat, de
dreiging van terrorisme,
migratie en globalisering maken veel mensen onzeker over de toekomst. Over hun
werk, hun omgeving en de samenleving
waarin we leven. De meeste van deze problemen houden niet op bij de grens. Dat
betekent dat Nederland als klein land een
groot belang heeft bij samenwerking met de
landen om ons heen. Alleen samen in Europa kunnen we antwoorden bieden en tot
oplossingen komen. Makkelijke kreten als
‘weg uit Europa’ of ‘terug naar de gulden’
zijn loze woorden. Het is tijd voor een nieuw
en beter Europa, een Europa dat beschermt. Een Europa dat handelt waar het
moet, maar ook ruimte laat aan lidstaten en
burgers om hun eigen toekomst te bepalen.
Alleen met een sterk Europa kunnen we
bescherming bieden aan onze manier van
leven, onze veiligheid, onze vrijheid en onze toekomst. Daar wil het CDA voor
staan. Voor een Europa dat we door willen
geven. Steunt u ons op 23 mei met uw
stem?

Opkomen voor úw belangen
De Europese samenwerking is een groot goed. Ze bracht vrede
en welvaart en is dé manier om grensoverschrijdende problemen
aan te pakken. Maar de Europese Unie is ook kwetsbaar. Door
onverschilligheid en eenieder-voor-zich mentaliteit. Maar ook door
terechte kritiek. Wat mij betreft gaan we een aantal zaken in Europa echt anders doen. De problemen en bedreigingen van mensen moeten weer bovenaan de Europese agenda gezet worden.
Het moet gaan over veiligheid, over de bescherming van onze
manier van leven en over de toekomst van onze kinderen.

In de afgelopen jaren is de wereld fundamenteel veranderd: oorlog en instabiliteit in de landen om ons heen zorgen ervoor dat
vele vluchtelingen hun heil in Europese landen zoeken, de
Verenigde Staten zijn geen automatische bondgenoot meer en
dreigen met een handelsconflict. Vrede en veiligheid zijn geen
automatismen meer en ons welzijn moeten we veel actiever gaan
beschermen.
En daar waar de ene politieke partij uitsluitend uit wereldburgers
bestaat en de andere partij zich wil verschuilen achter de dijken,
heeft het CDA oog voor het midden: de mensen in Nederland die
verwachten dat wij voor hen in de EU orde op zaken stellen en
voor hun belangen opkomen in een snel veranderende wereld.
Dat gaan we doen!
Prioriteiten
Juist in ons (sociale) medialandschap waar zo vaak wordt gevraagd om stil te staan bij de waan van de dag, wil ik vooruit kijken. De Europese Unie moet werk maken van de grote uitdagingen voor de toekomst. Daarom werkt de huidige CDA-delegatie in
het Europees Parlement onder mijn leiding aan zes prioriteiten:
1. Veiligheid. We moeten in vrede en veiligheid kunnen leven.
Zonder angst voor aanslagen of andere misdaden. Dit kunnen we
bereiken door meer informatie te delen met andere landen, de
Europese buitengrenzen beter te bewaken, te investeren in cyberveiligheid en door meer samenwerking met politie en justitie
over de grens. Het betekent bovendien dat we andere EU-landen
aanspreken op hun rechtstaat en het beschermen van mensenMet vriendelijke groeten,
rechten.
Hege Knaven
2. Eigen energie. Geopolitieke omstandigheden en de klimaatCDA Internationaal
doelen van Parijs vragen van ons om zelfstandig en verstandig
om te gaan met energie. Ik wil dat de EU zelf voldoende eigen
energie op kan wekken, verschillende bronnen gebruikt en energie opslaat voor later gebruik. Het opzetten van
een serieuze Europese energiesector is bovendien goed voor de werkgelegenheid.
3. Migratie. De grote vluchtelingencrisis uit 2015 en 2016 ligt gelukkig achter ons. Maar de urgentie is er niet minder om. Migratie blijft een cruciale uitdaging voor de Unie. Daarvoor is een sterke buitengrens nodig, maar ook een
gemeenschappelijk beleid om waterbedeffecten tussen landen te voorkomen. Economische vluchtelingen moeten
snel duidelijkheid krijgen en ook uitgezet worden. In tijden van nood is herverdeling onder EU-landen nodig en in
het belang van Nederland.
4. Eerlijke arbeidsmarkt. Te lang is de arbeidsmarkt Europees geopend zonder fatsoenlijke handhaving van de
regels. Om de vruchten van arbeid over grenzen te kunnen plukken, horen onze wetten goed te werken. Alleen
dan kunnen we eerlijke concurrentie garanderen, onze mensen beschermen tegen valse concurrentie en zorgen
voor goede arbeidsomstandigheden voor alle hardwerkende Europeanen.
5. Digitaal Europa. De interne markt is meer dan het overbruggen van geografische grenzen. Om voorop te blijven
lopen in de wereldeconomie, wordt het tijd dat we werken aan een gemeenschappelijke digitale markt, waar diensten net als producten eenvoudig de grens over kunnen. Zodat we gemakkelijk en veilig online kunnen consumeren, werken en recreëren.
6. Leefbare landbouw en gezond voedsel. Het landbouwbeleid is er niet voor de grote
multinationals, maar voor agrarische gezins- en familiebedrijven. Zo werken we aan onze
voedselveiligheid en een leefbare omgeving. Dat is hard nodig. In heel Europa verlaten
mensen het platteland en wordt het steeds moeilijker de leefbaarheid en samenhang van
de gemeenschap te garanderen. Samen moeten we zorgen voor onze omgeving – voor
ons stukje aarde dat we door willen geven.
Hier zetten we ons voor in. Mét een gezonde dosis degelijkheid, zuinigheid en nuchterheid. Die Hollandse mentaliteit komt in Brussel goed van pas!
Esther de lange

Europa en de Zeeuwen
23 mei zijn de stembureaus geopend voor de
verkiezingen voor het Europees Parlement.
Wederom een moment om ons als CDA te
onderscheiden als dé partij voor Zeeland. Met
Tom Berendsen hebben we een troef op
plaats 3. Hij zal zich als Europarlementariër
sterk maken voor de leefbaarheid en bereikbaar van Zeeland en een duurzaam landbouwbeleid.
Zeeuwen zijn terecht trots op Zeeland en
identificeren zich sterk met de regio waarin zij
wonen. Het CDA zet in op het versterken van
de economische groei en concurrentiekracht
van de regio’s. Het belangrijkste middel hiervoor zijn de Europese Structuur en Investeringsfondsen. Om het MKB en familiebedrijven ook te laten profiteren, moeten de regels
eenvoudiger worden.
Het CDA steunt de investeringsfondsen waar
de focus niet meer ligt op wegen aanleggen,
maar op Europese meerwaarde, zoals investeringen in innovatie, omgang met klimaatverandering en de energietransitie. Tom Berendsen ziet kansen voor Zeeland als mobiliteitsproeftuin van Europa. Walcheren blijft zo bereikbaar, leefbaar en de prachtige toeristische
trekpleister die het nu al is.
Voor transities in de landbouw zijn Europese
investeringen nodig op het gebied van het beschermen van de landbouwbodem. Het verzilten van de landbouwgrond en andere klimaateffecten vragen om een innovatieve oplossing. Investeringsprogramma’s kunnen boeren ondersteunen bij onderzoek en de toepassing van onderzoeksresultaten in de praktijk.
Reden genoeg om wederom voor het CDA te
kiezen en met Tom Berendsen op nr. 3 is er
altijd een korte lijn naar Brussel!

Europa lijkt eindelijk uit de crisis te komen waar het sinds
2008 in verkeerde. Maar helemaal op orde is de economie
zeker nog niet, de verschillen
zijn groot tussen de Europese
landen. Een concurrerend Europa staat niet alleen sterk
door een stabiele munt, het betekent ook een Europa
waarin iedereen een goede kans maakt op werk en
een eerlijk inkomen. En een Europa waar bedrijven en
burgers volop kunnen profiteren van de kansen die de
grenzeloze binnenmarkt hen biedt.
Europeanen maken zich zorgen over de instabiliteit
aan de Europese buitengrenzen en onveiligheid binnen Europa. Tegelijkertijd komen veel vluchtelingen op
Europa af, die zich in land van herkomst zorgen maken over de eigen veiligheid of om te proberen in Europa en betere toekomst te krijgen. Maar een veilig
Europa betekent ook dat binnen Europa mensen onbezorgd hun leven kunnen leiden.
In Europa moet kunnen worden geleefd, in een
schoon milieu met gezond en veilig voedsel. Dat is
ook wat Europa uniek maakt in de wereld. Door hoge
standaarden en een grote diversiteit aan producten
geniet de Europese consument van veel welvaart.
Maar willen we dit in de toekomst behouden dan moet
Europa de ingeslagen weg van duurzame energie blijven volgen. Het klimaatakkoord in Parijs is een beloftevolle stap in die richting.
CDA-Partij bureau

Veere en Europa

De visie van de vereniging van Nederlands gemeenten (VNG, zie site vng.nl) op Europa luidt
als volgt: Gemeenten in Nederland kunnen niet
meer om de EU heen, zoals de EU niet zonder
gemeenten kan om tot een succesvolle uitvoering van haar beleid en regelgeving te komen.
Daarbij is de EU niet alleen regelgever en controleur, maar ook gesprekspartner en biedt zij
een platform aan.
De VNG stelt jaarlijks een Europese Agenda op
waarin een selectie van de belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten zijn opgenomen.
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018
heeft de VNG een analyse gemaakt van de gemeentelijke coalitieplannen, waaruit blijkt dat gemeenten hoge ambities hebben op het terrein
van klimaat en energie, en de mondiale agenda
voor duurzame ontwikkeling (Global Goals),
maar ook op het terrein van kunst en cultuur, en
sport en gezondheid.
De doelen van de door de VN vastgestelde Global Goals vormen een internationaal erkend
raamwerk met een positieve blik op de toekomst. De doelen vormen daarmee een bruikbare basis om samenhang en verbinding aan te
brengen tussen de verschillende maatschappelijke opgaven. Ook de gemeente Veere werkt
momenteel aan de ontwikkeling van beleid
waarmee we werken aan het halen van onze
Global Goals.
Tot slot noem ik enkele Europese prioriteiten uit
de VNG-agenda 2019 waarmee we ook in Veere te maken krijgen: klimaat en energie, circulaire economie, milieubeleid, duurzame mobiliteit, Europese Sociale Pijler (gelijke kansen en
toegang tot de arbeidsmarkt, rechtvaardige arbeidsomstandigheden, en sociale bescherming
en inclusie), opvang en integratie van statushouders, mensenrechten, verbeteren van de
kwaliteit van de lokale democratie, de digitale
dienstverlening en de toegankelijkheid van overheidsinformatie.
Genoeg werk aan de winkel dus. Aan de slag!
Pieter Wisse
fractievoorzitter CDA Veere

Het dagelijks bestuur
van het CDA Provincie
Zeeland
In 2018 hebben meerdere
bestuursleden (om verschillende redenen) afscheid genomen van het Dagelijks Bestuur van
het CDA Zeeland. Daarom zoekt het CDA
Zeeland naar 3 nieuwe bestuursleden, bij voorkeur vrouwelijk, voor de volgende portefeuilles:
Portefeuille ledenwerving/ ledenbehoud.
In samenwerking met de permanente campagneleider aanwezig zijn op provinciale en/ of lokale CDA-activiteiten om belangstellenden in te
laten schrijven als proeflid, CDJA lid, combilid of
gewoon lid;
In samenwerking met het CDJAwervingsactiviteiten voor nieuwe leden organiseren;
In samenwerking met lokale afdelingen wervingsactiviteiten voor nieuwe leden organiseren
Wervingsmaterialen bestellen, beheren, en zo
nodig “customizen”;
Een plan voor ledenwerving inclusief tijdsschema ontwikkelen en uitvoeren;
Bereikte resultaten terugkoppelen aan Algemeen Bestuur;
Portefeuille scholing.
Inventariseren waaraan de lokale afdelingen
qua scholing behoefte hebben;
Inventariseren waaraan de Zeeuwse bestuurders qua scholing behoefte hebben;
Matchen van de behoeften van de Zeeuwse
CDA-leden aan het beschikbare scholingsaanbod;
Organiseren van de daadwerkelijke scholing in
Zeeland: ruimte regelen, potentiële kandidaten
uitnodigen, docent uitnodigen, bestand met gevolgde scholing per kandidaat bijhouden;
Bereikte resultaten terugkoppelen aan Algemeen Bestuur.
Portefeuille milieu/ duurzaamheid.
Inventariseren van mogelijke thema’s en onderwerpen;
Opbouwen van contacten met de betrokken actoren;
Organiseren van themabijeenkomsten op provinciaal niveau;
Inventariseren en overleggen met de waterschapfractie en de Statenfractie over combinatie
van standpunten;
Bewaken en harmoniseren van politieke doelstellingen met de lokale afdelingen;
Voortgang en resultaten terugkoppelen aan Algemeen Bestuur.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie
kunt u zich richten tot dhr. E. Joziasse
(email: ejoziasse@zeelandnet.nl)

De zorg in de gemeente Veere vanaf
2020
De Veerse visie op het sociaal domein
Vorig jaar hebben de gemeenten Middelburg en Vlissingen de samenwerkingsovereenkomst Porthos opgezegd. Dit betekent dat Porthos in zijn huidige vorm
per 1 januari 2020 ophoudt te bestaan. Veere gaat
zelfstandig verder met het regelen van de zorg voor
de inwoners. In januari 2019 heeft de raad de
“Veerse visie op het sociaal domein” vastgesteld. Deze Veerse visie vloeit voort uit een evaluatie van de
Pentekening die vanaf 2015 van kracht was voor het
sociaal domein. De visie is het richtinggevend document voor het handelen van de zorgprofessionals en
de gemeente.
Uitgangspunt bij de zorg is dat mensen zoveel als
mogelijk zelf in hun behoefte aan zorg voorzien. Anderzijds moeten de inwoners kunnen rekenen op
steun van de gemeente als zij die nodig hebben. Met
andere woorden: het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de zorgvrager, de naaste omgeving zoals familie, vrienden, buren, maatschappelijke
organisaties en de gemeente om goede en betaalbare zorg te realiseren.
Op basis hiervan heeft de raad vijf ambities vastgesteld t.w.:
1. Iedereen doet mee.
2. Iedereen is zelfredzaam.
3. Iedereen werkt aan zijn gezondheid.
4. Iedereen is veilig.
5. Iedereen staat voor elkaar klaar.
Vanuit deze ambities is een visie opgesteld waarin
de rol van de inwoners, van de zorgprofessionals en
van de gemeente is uitgewerkt.
Inwoners
Voor de zorg aan de inwoners gelden de uitgangspunten:
1. respect voor de eigen wil van mensen;
2. inwoners zijn primair zelf verantwoordelijk;
3. ondersteuning door de gemeente vult de eigen
kracht van mensen aan;
4. het beroep op zelfredzaamheid mag niet ten koste
gaan van de veiligheid van de inwoners die hulp
nodig hebben.
Professionals
Voor de professionals die bij de zorg zijn betrokken
gelden de volgende uitgangspunten:
1. er moet goed worden samengewerkt;
2. de veiligheid van de hulpbehoevende burger staat
voorop;
3. één gezin, één plan, één regisseur.
Gemeente:
Voor de zorg die de gemeente organiseert gelden de
volgende uitgangspunten:
1. er moet een evenwicht zijn tussen zo goed mogelijke zorg en de kosten ervan;
2. de gemeente komt pas in actie als de hulpbehoevende niet instaat is om zelf zijn hulp te regelen.
De gemeente zet stevig in op preventie.
3. Inwoners kunnen er op rekenen dat ze gehoord
worden en serieus genomen worden door de gemeente.

De visie komt in grote lijnen overeen met de Pentekening
uit 2015 die de basis was voor de zorg en ondersteuning
in de afgelopen jaren. Als CDA waren wij ook positief over
deze visie. Wij hebben vooral gewezen op het belang van
een goede preventie. De gemeente moet de preventieve
ondersteuning door maatschappelijke organisaties als
bijv. Stichting Welzijn Veere en Stichting Manteling niet
alleen faciliteren, maar zo nodig ook het initiatief hiertoe
nemen.
Toegang tot de zorg in Veere
Op basis van deze visie heeft de gemeenteraad in februari 2019 de volgende kaders en uitgangspunten voor de
toegang tot de zorg vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten zijn:
1. De nieuwe Veerse toegang neemt de huidige taken van
Porthos over.
2. Specialistische expertise wordt zo nodig apart ingekocht
als samenwerking geen optie is.
3. Inwoners kunnen de zorgaanbieder kiezen die bij hen
past.
4. Zo mogelijk wordt een standaardvoorziening aangeboden, maar zo nodig wordt maatwerk geboden.
5. Er komt meer nadruk op preventie. Veerse inwoners
kunnen bij maatschappelijke organisaties zoals Stichting Welzijn Veere en Stichting Manteling een beroep
doen op hulp en ondersteuning zonder dat daar een
besluit van de gemeente voor nodig is.
6. De klant staat centraal. De dienstverlening en zorg
moet zo goed mogelijk aansluiten bij de leefwereld en
de wensen van de mensen die hulp en ondersteuning
nodig hebben.
7. Inwoners moeten snel en eenvoudig toegang tot de
zorg kunnen krijgen.
8. De instanties die betrokken zijn bij de zorg moeten goed
samenwerken.
9. Periodiek wordt aan het gemeentebestuur gerapporteerd over de kwaliteit van de zorg.
Deze uitgangspunten zijn volgens het CDA een goede
basis voor goede zorg voor onze inwoners vanaf 1 januari
2020. Wij hebben benadrukt dat het belangrijk is dat na de
inrichting van de toegang tot de zorg duidelijk aan de inwoners wordt bekend gemaakt:
 wat er volgend jaar gaat veranderen;
 hoe men in de nieuwe situatie toegang tot de zorg kan
krijgen
Dit moet voor iedereen duidelijk zijn.
Vervolg.
Dit jaar staat in het teken van het ontvlechten van de samenwerking met Middelburg en Vlissingen. Tegelijkertijd
worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe Veerse
toegang zoals hierboven beschreven. In de periode november – december zal worden proefgedraaid zodat de
nieuwe toegang een goede start maakt per 1 januari
2020.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij ons
steunfractielid Henny van Os of onze raadsleden
Johan Sanderse en Leen Meijers.
hennyvanos@zeelandnet.nl
sandersejw@gmail.com
lmeyers@zeelandnet.nl

Het Europees Landbouw beleid
Landbouwbeleid is een van de weinige terreinen
(misschien wel het enige) waarop Nederland geen
eigen beleid voert, maar dit gezamenlijk met de andere
Europese lidstaten voert: het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (G.L.B.). Dit verklaart gelijk waarom het budget voor Landbouw
relatief hoog is, namelijk 40 % van de Europese begroting.
Het G.L.B. moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel
wordt verbouwd op een duurzame manier.
Daarnaast moeten consumenten voor redelijke prijzen
landbouwproducten kunnen kopen en
moeten boeren een behoorlijk inkomen kunnen behalen.
Hoe is het begonnen?
Het landbouwbeleid gaat terug tot de jaren ‘50 van de vorige eeuw. Aanleiding was de
voedseltekorten tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. De Europese Unie moest zelf in haar
voedselvoorziening kunnen voorzien, en zo min mogelijk
afhankelijk zijn van import uit andere
landen. Daarom werd het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid opgericht.
Door het gemeenschappelijk beleid werden interne handelsbarrières opgeheven. Er kwam een
systeem dat agrariërs een minimumprijs en afzet van producten garandeerde. Het gebruik van
productie verhogende technieken en bedrijfsontwikkeling
kon vaak rekenen op subsidies. Dit leidde
tot een enorme stijging van de productie.
Door de subsidies bleef de voedselprijs laag en hadden
boeren voldoende inkomsten. Het beleid had
ook negatieve gevolgen. Doordat het beleid niet tijdig
werd bijgestuurd ontstonden grote
overschotten, van onder andere boter, melk , wijn en
graan.
Deze overschotten werden vervolgens goedkoop gedumpt op de wereldmarkt. Derdewereldlanden
konden met hun prijzen echter niet op tegen deze gesubsidieerde producten uit de EU. Dit leidde tot
oneerlijke concurrentie.
Om deze problemen op te lossen kwamen er hervormingen, de prikkel om veel te produceren werd
weggehaald en om in aanmerking te komen voor inkomenssteun werden voorwaarden gesteld.
Eerst volgde ontkoppeling van de prijsafhankelijke steun
en werd aandacht voor milieudoelen
geïntroduceerd. Enkele jaren later verdween de prijsafhankelijke steun en werd inkomenssteun
afhankelijk gemaakt van de mate waarin boeren zich houden aan voedselveiligheidsstandaarden,
milieubescherming en dierenwelzijn. Ook klimaatverandering en watermanagement worden
meegeteld.
Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bestaat
uit twee onderdelen: landbouwsubsidies en subsidies gericht op plattelandsontwikkeling. Deze onderdelen zijn
gericht op drie zaken;
inkomenssteun voor boeren , marktregulering en plattelandsontwikkeling. Met dit landbouwbeleid
wil de Europese Commissie het beleid groener, eerlijker,
efficiënter, en effectiever maken.
Het geld dat vanuit het Europees Landbouwbeleid geïnvesteerd wordt in plattelandsontwikkeling, is
gericht op het milieu. Zo wordt er geïnvesteerd in natuur
en landschap en in een lokaal en vitaal platteland.

Ook wordt er subsidie gestoken in verbetering van
waterkwaliteit. Een relatief nieuwe
onderdeel is het geld dat beschikbaar is gesteld voor
innovatie van de landbouwsector.

De toekomst van het landbouwbeleid.
Inmiddels is de discussie over het landbouwbeleid na
2020 losgebarsten. De Europese Commissie
heeft voorgesteld om de begroting van het G.L.B.
voor de periode 2021-2027 met ongeveer vif
procent te verlagen. Daarnaast wordt de inkomenssteun teruggeschroefd tot maximaal een ton per
bedrijf, zodat naar verhouding kleinere bedrijven en
jonge boeren meer gaan profiteren.
Bij voorstellen van de Europese Commissie wordt ook
aandacht besteed het hervormen van invulling
van het G.L.B. Hoewel de Europese Commissie toezicht blijft houden, krijgen lidstaten bijvoorbeeld
meer flexibiliteit om zelf keuzes te maken bij uitvoering van het GLB.
Op het gebied van marktregulering kwamen de Raad
van landbouwministers en het Europees
Parlement eind 2018 overeen dat kleinere bedrijven
extra bescherming krijgen tegen grote
marktpartijen zoals supermarktketens en/of grote productiebedrijven.
Het is in deze discussie waar de CDA (E.V.P) parlementariërs, die wij straks gaan kiezen, onze
belangen gaan behartigen.
Johan Sanderse
Raadslid

Vrouwen en het CDA Veere

te kunnen wonen.

Hoe komt het toch dat je weinig vrouwen op de lijst ziet
staan bij het CDA-Veere vraag ik me af? Wat is de reden
dat er tijdens een ledenvergadering van het CDA nauwelijks vrouwen aanwezig zijn?

Jouw inbreng als inwoner van de gemeente Veere is
van grote waarde om voor belangrijke vraagstukken
die er in de gemeente Veere zijn een acceptabele oplossing te vinden. Jouw kwaliteit en mening is nodig
om het CDA een partij te laten zijn die voor alle inwoners van de gemeente Veere een goede keuze kan
maken..

Soms kijken vrouwen anders aan tegen vraagstukken dan
mannen. Vaak is het beter om een goede verdeling van
vrouwen en mannen te hebben om zo vraagstukken van
verschillende kanten te benaderen. Misschien heb je als
vrouw wel een heel verrassende en creatieve kijk op situaties en oplossingen.
Wij hebben er tenslotte allemaal belang bij dat er een gemeenschapshuis of dorpshuis in iedere kern is, of komt,
dat bruikbaar en goed toegankelijk is. Dat kinderen zo mogelijk in eigen kern naar school kunnen via een veilige
schoolroute. Dat er voldoende goede sportvoorzieningen
zijn. Maar ook dat de zorg goed geregeld en toegankelijk is
voor iedereen. Dat er voldoende woningen zijn voor jongeren en senioren. Betaalbare woningen en goede voorzieningen kunnen ervoor zorgen dat het aantrekkelijk is om in
de gemeente Veere te wonen. Als meer gezinnen ervoor
kunnen kiezen om in de gemeente Veere te wonen, zullen
ook de voorzieningen op niveau blijven.

Dus meld je aan als bestuurslid of meedenker in de
fractie van het CDA Veere.
Voor informatie Henny van Os.
Email: hennyvanos@zeelandnet.nl

Kom meepraten over de balans tussen leefbaarheid en recreatie.
Leefbaarheid, wat betekent dat er een goede balans is tussen jong en oud, dat er goede voorzieningen zijn voor de
eerste levensbehoeften, voor onderwijs, voor sport, voor
cultuur, voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. Recreatie omdat ook deze economische factor voor
vrouwen een belangrijke factor is in de gemeente Veere en
een positieve bijdrage kan leveren om fijn en comfortabel

De gaande en komende man.

Woensdag 28 februari 2019 was het
zover.
Willem den Herder nam afscheid als
gemeenteraadslid. Bijna zat hij zes
jaar in de raad.
Als CDA-Veere vinden we het jammer dat Willem met het raadswerk is
gestopt maar we hebben er natuurlijk
alle begrip voor dat hij zijn werk bij
Wervenhove BV als ontwikkelaar van
mooie en functionele bedrijfspanden
op kleinschalige bedrijventerreinen
weer kon hervatten.
Met veel kennis van zaken mogen
we gerust vaststellen dat Willem zijn raadswerk serieus en met plezier heeft uitgevoerd. Zijn zetel in de
raad is nu overgenomen door Johan Sanderse. Hij zal zich voornamelijk bezighouden met het werk in de
commissie Ruimtelijke ordening.
Wij, bestuur en fractie wensen Johan het aller beste toe.

