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Politieke startavond CDA-Zeeland. 
 
Op woensdag 23 oktober 2019 vindt de politieke 
startavond plaats van CDA-Zeeland in het Water-
schapgebouw te Middelburg. 
Raymond Knops Staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties zal aanwezig zijn.  
Deze avond heeft als thema “zinvolle digitalisering”.  
Digitalisering is niet meer weg te denken in onze hui-
dige maatschappij. Steeds meer zijn officiële instan-
ties niet anders dan digitaal bereikbaar. Digitalisering 
dringt tot diep in onze menselijke haarvaten door. 
Maar willen we dat eigenlijk wel?  Kunnen we eigen-
lijk wel met de toenemende digitalisering omgaan? 
Officiële overheidsinstanties zoals de belastingdienst, 
de Sociale Verzekering Bank, het Centraal bureau 
voor Rijvaardigheid, of de Uitvoering Werknemers 
Verzekering worstelen al jaren met deze steeds ver-
dergaande digitalisering waarvan uiteindelijke de bur-
ger het slachtoffer dreigt te worden  door  verkeerde 
belastingaanslagen, inhoudingen van vergoedingen 
en maandenlange wachttijden bij verlenging van rij-
bewijzen. Soms vraag ik me af, als overheidsinstan-
ties hun (digitale)  zaken niet op orde kan krijgen, wat 
verwacht men dan van de burger?  
In Nederland hebben we nog altijd 21% laaggeletter-
den. Dat wil zeggen dat dit mensen zijn die zich 
schriftelijke niet of moeilijk kunnen uitdrukken. Hoe 
moeten deze mensen mee komen in een maatschap-
pij die steeds meer eisen stelt aan (digitaal) lezen en 
schrijven. Marco Derksen schreef in 2018, dat de 
overheid de digitale vaardigheden van de burger niet 
serieus neemt. (https://koneksa-
mondo.nl/2018/12/24/nederlandse-overheid-neemt-
digitale-vaardigheden-burgers-niet-serieus/) 
Moet de overheid er dan niet eerst voor zorgen dat al 
die overheidsinstanties  die ons digitaal benaderen 
voorzien zijn van digitale programma’s die betrouw-
baar zijn? Waar wij als gebruiker ervan uit mogen 
gaan dat wij hier te maken hebben met een betrouw-
bare instantie? Straalt het falen van deze instanties 
niet af op de hele overheid die daardoor als onbe-
trouwbaar wordt bestempeld? 
Moet de overheid niet veel meer energie steken in 
het digitaliseren van de burger? 
Allemaal vragen die ik graag aan Staatsecretaris 
Knops zou willen stellen. 
 
U Komt toch ook? 
 
Jan Braam 

Van het bestuur. 
 
Na de zomervakantie hebben we samen de met de fractie, 
de kandidaten van de afgelopen Gemeenteraadsverkie-
zingen en het bestuur weer het nieuwe politieke seizoen 
gestart. Het was goed om elkaar weer eens in een infor-
mele sfeer te spreken en de gedachten uit te wisselen. 
De fractie gaf in grote lijnen aan wat hun werkwijze zal zijn 
de komende periode.   
Wij als bestuur zullen ons zo langzaamaan al weer voor 
de komende verkiezingen van maart 2022 moeten gaan 
voor bereiden. De eerste aanzet daartoe zal het bedenken 
van de plannen en de strategie moeten zijn.  
In deze nieuwsbrief komen een aantal belanghebbende 
en actuele onderwerpen aan de orde. We hebben deze 
keer zelfs het woord kunnen geven aan twee CDA-
statenleden. 
En er is een korte terugblik op de laatste Algemene Leden 
Vergadering. Daarnaast is er aandacht voor het juridische 
feuilleton dat in de gemeente Veere speelt. Overigens 
werd daar zelfs op de landelijke TV aandacht aan ge-
schonken. Het oordeel is U. 
Het is weer een onderhoudende nieuwsbrief geworden, 
onze dank gaat uit naar degene die de teksten hebben 
aangeleverd. 
 
Erik Joziasse 
Voorzitter CDA Veere  
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Uit de fractie  
 
Elke twee weken vergadert de fractie van het CDA Veere: 
éénmaal voorafgaand aan de commissievergaderingen Ruim-
telijke Ontwikkeling en Maatschappelijke Ontwikkeling en één-
maal voorafgaand aan de raadsvergadering. In de commissie-
vergaderingen komen raadsvoorstellen voor het eerst aan 
bod. Dit is vaak het moment om nog veranderingen in een 
voorstel te kunnen aanbrengen, mits hiervoor voldoende 
draagvlak te vinden is. In de uiteindelijke raadsvergadering 
beslissen we of het voorstel doorgaat of niet. In de fractiever-
gaderingen bespreken we de raadsvoorstellen op inhoud en bepalen we wie waarover het woord voert. Voor de 
commissie Maatschappelijke Ontwikkeling zijn dat Johan Sanderse en Leen Meijers met als reserve Henny van Os. 
Voor de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling zijn dat Bas van Hese en Pieter Wisse. Verder bespreken we in de 
fractie de ontwikkelingen in de verschillende dorpen en steden van Veere. We zijn zoveel als mogelijk aanwezig bij 
de diverse stads- en dorpsraden. Arno Wielemaker bezoekt ook regelmatig dit soort vergaderingen en doet verslag 
van de lopende zaken. Dit zorgt ervoor dat we goed op de hoogte zijn wat er plaatselijk speelt. Vaak is er tijdens de 
fractievergaderingen een afvaardiging aanwezig vanuit het bestuur (Jan Braam, Piet de Nooijer, Jan Lampert of Erik 
Joziasse). Corina de Visser zorgt voor het verlag, de organisatie van de fractievergaderingen en voor lief en leed. 
Soms schuift er iemand van buiten de fractie aan om ons bij te praten over een specifieke kwestie. Dit waarderen 
we zeer! Mocht u ons over iets willen bijpraten of gewoon eens een fractievergadering willen bijwonen, mail of bel 
ons gerust!  
 
Groenstroken 
Enige tijd geleden heeft Veere besloten kleine groenstroken in de kernen te verkopen aan burgers met aangrenzen-
de percelen. Nu blijkt dat sommige van die groenstroken groot genoeg zijn om een recreatiewoning op te plaatsen. 
Het CDA vindt dit niet wenselijk. Vaak zijn de groenstroken in een wijk zo ontworpen dat de fysieke leefomgeving 
gezond en ruimtelijk is. Daarbij is het zo dat voldoende groen ervoor zorgt dat bij hevige neerslag het hemelwater 
snel wordt opgenomen door de ondergrond. Te veel verstening zorgt voor wateroverlast. Het CDA heeft daarom 
tegen een voorstel gestemd om een groenstrook te benutten voor de bouw van een recreatiewoning in Domburg.  
 
Intrekken kampeerverordening 
Vlak voor de zomer is de regelgeving rondom het kleinschalig kamperen vastgelegd in een herziening van het be-
stemmingsplan buitengebied. Deze herziening is nog niet definitief. Wel heeft het college nu al voorgesteld om de 
huidige kampeerverordening in te trekken. Het CDA heeft vragen gesteld over de positie van onze minicampinghou-
ders. Zij verkeren immers al geruime tijd in een onzekere situatie. Het moet zo zachtjesaan duidelijk worden wat wel 
en wat niet mag in Veere. De wethouder heeft aangegeven dat, ondanks de ingewikkelde juridische procedures, 
met het intrekken van de huidige kampeerverordening, de zekerheden van de huidige minicampinghouders geborgd 
zijn. Het CDA heeft daarop ingestemd met het voorstel om de kampeerverordening in te trekken. We zullen de ont-
wikkelingen natuurlijk wel kritisch blijven volgen.   
 
Maatschappelijk vastgoed 
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief schreef, schoten de coalitie-
partijen vlak voor de zomervakantie een gat in de begroting. 
Dit zorgde voor de nodige problemen. Want hoe gaan we nu 
alles betalen?  
Om een oplossing te vinden voor het verouderde maatschap-
pelijk vastgoed in Westkapelle, Aagtekerke, Serooskerke en 
Oostkapelle kregen de ambtenaren de taak om met creatieve 
oplossingen te komen. In een besloten vergadering op 16 
september zijn de raadsleden bijgepraat over deze creatieve 
oplossingen. De meeste van deze oplossingen zijn nog niet 
geheel uitgewerkt, maar de denkrichting die het college kiest 
is wel duidelijk: wanneer de gemeente sommige van de huidi-
ge maatschappelijke voorzieningen afbreekt en de vrijkomen-
de gronden verkoopt als bouwgrond, dan ontstaat financiële 
ruimte.  Hoe en waar de gemeente de nieuwe voorzieningen 
dan denkt te gaan realiseren, dat is nog niet overal duidelijk. En, of de gemeente volgens de Provinciale afspraken 
(het zgn. woningcontingent) wel overal nieuwe woningen mag bouwen, dat is ook nog niet duidelijk. En welke con-
sequenties dat heeft voor de woningbouw in andere kernen is ook nog vaag. U begrijpt het al: interessante ontwik-
kelingen die we met bijzonder veel interesse zullen volgen. En ook hier geldt: hebt u ideeën?  Bel of mail gerust! 
 
Pieter Wisse  
fractievoorzitter CDA Veere 
pacwisse@hetnet.nl 
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Kappen bomen in het Veerse bos 
 
De CDA-fractie maakt zich zorgen over de omvang van de bomenkap in het Veerse bos en de manier waarop het 
bos door Staatsbosbeheer wordt achtergela-
ten.  
We weten dat veel essen ziek zijn en de es-
sentaksterfte bestreden moet worden. Maar 
de manier waarop dit nu gebeurt vonden we 
veel te rigoureus.  
Vijftien jaar is er niets gedaan.  
En nu lijkt  het veel meer op verwoesting dan 
op beheer: afgebroken takken, dode stam-
men, omgevallen bomen en heel veel brand-
netels.  
De fractie heeft hierover in augustus vragen 
gesteld aan het college.  
Het college vindt dat de “dunning” van het 
bos op een verantwoorde manier gebeurt. 
Staatsbosbeheer zelf snapt dat het bos er nu 
slordig uit ziet, maar geeft aan dat door de 
kap andere waardevolle planten zoals brand-
netels en braam een kans krijgen.  
Wij blijven van mening dat bos met veel 
brandnetels en bramen geen vooruitgang is 
ten opzichte van de huidige situatie.  
En nog belangrijker: we moeten zuinig zijn op onze bomen, zeker nu steeds duidelijker wordt dat we niet op de hui-
dige manier door kunnen gaan met het verontreinigen van de lucht in Nederland. 
 
Leen Meijers 
 

Beëindigen juridische procedures externe partij 
 
De gemeente Veere heeft al jaren ruzie met een externe 
partij. Dat leidt tot veel juridische procedures. Beide partij-
en treffen elkaar vooral als het gaat over het beleid rond-
om minicampings. Maar ook over tal van andere onder-
werpen voeren ze rechtszaken. Deze kosten de gemeen-
te veel tijd en geld. Volgens een globale berekening van 
het college kost dit de gemeente wel € 13,-- per inwoner 
per jaar. Het CDA vindt het doorgaan van juridische pro-
cedures een heilloze weg die alleen maar verliezers kent. 
De vele juridische geschillen tasten het imago van de ge-
meente aan. De gemeente heeft als lokale overheid naar 
onze mening ook een voorbeeldfunctie. Daarom vinden 
wij dat er een einde moet komen aan deze slepende ruzie 
met de externe partij. De ervaringen met eerde-
re mediatie-trajecten met de externe partij mo-
gen naar onze mening geen reden zijn voor het 
college om niet actief op zoek te gaan naar een 
oplossing om uit de impasse te komen. Eerder 
al heeft de rechtbank het college geadviseerd 
om samen een oplossing te zoeken voor de vele 
geschillen. Het college is echter niet bereid om 
over gaan tot mediatie.  

 
Het CDA heeft daarom in de raadsvergadering op 26 
september 2019 een motie ingediend waarin het col-
lege wordt opgeroepen een uiterste poging te doen 
om samen met de externe partij een oplossing te 
zoeken voor de vele juridische geschillen, zo nodig 
onder leiding van een onafhankelijk bemiddelaar. De 
motie kwam echter niet in stemming omdat de VVD 
nog wil nadenken over welk standpunt men zal inne-
men. Over een maand staat de motie opnieuw op de 
raadsagenda. De PvdA/Gl heeft al aangegeven de 
motie te steunen. De SGP/CU en DTV steunen de 
motie niet omdat de externe partij niet bereid is za-
ken te doen met het college. Het CDA vindt dat het 
college er desondanks toch alles aan moet doen om 

tot een minnelijke schikking te komen. Als 
de VVD de motie steunt wordt de motie 
aangenomen en krijgt het college dus de 
opdracht tot mediatie van de raad. Of het 
zo ver komt zal de volgende raadsvergade-
ring moeten blijken. 
 
 
Leen Meijers 

Alles bestaat maar even,en even is zo weg. 
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CDA Zeeland 
 
Dit keer wil ik graag iets anders van de provincie onder de aan-
dacht brengen. 
Een van de speerpunten van ons coalitieakkoord is dat de eco-
nomie van Zeeland versterkt dient te worden. 
Dat kan langs veel verschillende lijnen.  Uiteraard hebben we 
als eerste de investeringsprogramma’s en de ontwikkelings-
maatschappijen. 
Maar een kleine nevenactiviteit zou ik nu graag laten zien. Het 
gaat overigens niet alleen om economie,  maar ook om be-
stuurlijke relaties, onderwijs en cultuur. 
De eerste week van oktober was een delegatie van de provin-
cie Zeeland op werkbezoek in Michigan.  Dat bezoek was voor-
al geregeld door de ambassadeur van Amerika in Nederland, 
Peter Hoekstra. De ambassadeur komt  zelf uit Michigan en 
voor Zeeland is het een zeer interessante staat omdat daar 
veel mensen uit Nederland,  en specifiek uit Zeeland naar toe 
zijn gegaan. Je ziet het nog overal in de Nederlandse na-
men.  Dat geldt ook voor Hoekstra en zijn vrouw.  
 Het is voor het eerst dat er een werkbezoek vanuit Zeeland naar Michigan is gegaan.  De reis werd gecombineerd 
met het bezoek aan New York,  waar traditioneel in de oneven jaren de Four Freedoms Medals worden uitgereikt. 
Naar Michigan gingen verschillende delegaties mee.  Er was uiteraard vooral een bestuurlijke delegatie, en een 
zeer belangrijke zakendelegatie,  een onderwijsdelegatie en een culturele delegatie.  Ik was daar ook bij, als direc-
teur van het Zeeuws Archief,  net zoals Marjan Ruiter van het Zeeuws Museum en Perry Moree van de Zeeuwse 
Bibliotheek aanwezig waren.  Vanuit de ondernemers waren uiteraard Zeeland Invest, en ook enkele grote bedrij-
ven vertegenwoordigd, zoals Wiskerke Orions, Meatless, Profielnorm en VAM Watertech. De bestuurders brachten 
onder andere een bezoek aan het hoofdkantoor van Dow.  En de hele delegatie bezocht de bestuurders in Holland, 
in Zeeland en de netwerkbijeenkomsten  waar ook veel bedrijven uit Michigan uitgenodigd waren. Zeeland kon zich 
daar goed presenteren. Daarnaast hadden de verschillende delegaties specifieke gesprekken met voor hen interes-
sante partners. 
Het was een zeer goed georganiseerd programma,  waar de ambassadeur Hoekstra en het consulaat generaal uit 
Chicago een grote rol in hadden. 
Voor wat mijn aandeel betreft, heb ik veel interessante gesprekken kunnen voeren in Holland, Zeeland en Grand 
Rapids.  In de Zeeuwse archieven zitten veel genealogische gegevens van mensen die zijn geëmigreerd. Het zou 
heel goed zijn als de mensen in Michigan wisten dat zij online toegang kunnen hebben op de gegevens van hun 
voorouders. En voor ons zou het erg interessant zijn als we gegevens zouden krijgen over hoe het de emigranten in 

het nieuwe land is vergaan.  Hoe is het met werk, met gezin, met hun 
relatie met het thuisland gegaan? Heeft hun emigratie gebracht wat ze 
ervan verwacht hebben?  Is er informatie over hun relatie met hun moe-
derland?  Zijn er brieven?   
Het thema leeft in ieder geval heel sterk, dat merken we elke dag. Hoe 
ouder mensen worden, hoe meer ze zoeken naar het verleden van hun 
familie, de achtergronden en hun wortels in het oude land. En hoe kun-
nen ze met die informatie iets doen in hun leven van alledag?  De ge-
meenschap in Michigan heeft echt nog een identiteit door zijn Hollandse 
verleden.  Meer zelfs dan de Spaanse groep,  die in Michigan ook een 
groot deel van de bevolking uitmaakt.  De groep mensen met een Ne-
derlandse achtergrond cultiveert het verleden en toont dat met molens, 
tulpen (in een heel groot festival Tulip Time),  Folklore en klompen.  Dat 
is niet meer ons Nederland,  maar wel hun bevroren werkelijkheid van 
het Nederland dat zij verlieten,  soms geïdealiseerd, omdat met name 
de groep die in de 19e eeuw vertrok,  dat voornamelijk deed uit armoe-
de.  Toch betekent de relatie veel voor hen.  En de nieuwe lagen in hun 
‘oude banden met Nederland’ - identiteit gaat nu richting innovatie in 
technologie,  in vernieuwing in de agro-food sector, 
in watermanagement.   

Daarin kan Zeeland nog veel bieden. 
We hebben veel kansen in de relatie met Michigan om die sterker te maken en te vullen met 
nieuwe, hedendaagse onderwerpen.  Het is gestoeld op de emigranten die voor nieuwe kan-
sen naar de nieuwe wereld gingen.  Nu moeten we de relatie gebruiken voor hedendaagse 
uitdagingen. 
   
Hannie Kool 
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En nu aan de slag! 

 
Op 23 mei kreeg ik tijdens de Europese verkiezingen maar liefst 
28579 stemmen. Hierdoor ben ik direct gekozen tot lid van het 
Europees parlement en kan ik aan de slag. 
 
De campagne om een directe lijn te zijn naar Brussel hebben zijn 
vruchten afgeworpen. Ik ben trots op alle Zeeuwse afdelingen, 
met hun actieve en enthousiaste mensen. Zonder hen had ik de-
ze mooie campagne nooit kunnen voeren. Nogmaals veel dank 
daarvoor. 
De eerste weken in Brussel stonden vooral in het teken het ver-
delen van de Europese ‘top jobs’ en het verdelen van de porte-
feuilles. Ik ben blij te kunnen melden dat ik zitting mag nemen in 
de belangrijke Industriecommissie. In deze commissie wordt ook 
het Europese onderzoeks- en energiebeleid bepaald. Een haal-
bare en betaalbare energietransitie is één van de grootste uitda-
gingen voor de komende jaren. Juist daar moeten we als EU sa-
menwerken. 
Naast de Industriecommissie ben ik ook lid van de commissie 
Regionale ontwikkeling. Ik treed daarmee in de voetsporen van 
voormalig Europarlementariër Lambert van Nistelrooij. Naast de 
grote grensoverschrijdende zaken zoals het klimaat, veiligheid en 
onze positie in de wereldeconomie, speelt veel Europees beleid 
zich ook gewoon dichtbij huis af. Ik wil me in de commissie Regi-
onale ontwikkeling inzetten voor Europees beleid "van onderop" 
en betere grensoverschrijdende samenwerking. 
Tot slot ben ik ook lid van de Transportcommissie, waar ik mij in 
zal zetten voor bereikbare steden, dorpen en regio’s. 
  
Om de lijn met Brussel direct en kort te houden, nodig ik u van 
harte uit om het Europees Parlement in Brussel te bezoeken. Wilt 
u met uw afdeling of een vereniging waar u lid van bent op be-
zoek komen, laat het mij weten 
via Tom.berendsen@europarl.europa.eu. 
U kunt mij ook volgen via Facebook www.facebook.com/
TomBerendsenCDA, of via Instagram www.instagram.com/
berendsen_tom. 

Tom Berendsen 

Regeren is voor-

uit zien. 

Hoever kun je vooruit 
kijken? 

Meestal is dat niet zo 
heel veel vooruit. 

De toekomst is niet iets 
wat vast ligt.  

Vele factoren zijn van 
invloed op de toekomst. 

Wat gaat de wereldeconomie doen? 

Hoe gaat onze eigen economie hier op rea-
geren? 
Stikstof is opeens een factor geworden waar 
rekening mee gehouden moet worden. 

Welke invloed heeft dat op diverse belangen-
groepen? 

Hoe gaan we verder met de zorg en specifiek 
hoe geeft de gemeente Veere gestalte aan 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en 
Jeugdzorg?  
Zo zijn er talloze vragen waar mee we enig 
inzicht hopen te krijgen in de toekomst 

Ook wij als CDA-bestuur houden ons met de 
toekomst bezig.  

In 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezin-
gen. 

En dan is meteen de belangrijkste vraag “Hoe 
ziet onze kieslijst er uit”?  
Wie wordt onze lijsttrekker?  Wie stellen we 
op de eerste 10 plaatsen op de kieslijst? 

Zijn er eigenlijk noch wel mensen die het 
CDA  en warm hard toe dragen en op de 
kieslijst willen staan al of niet op een verkies-
bare plaats.  
Regeren is vooruitzien. 
Misschien wilt u zelf eens nadenken over een 
plaats op de kieslijst en mogelijk een rol gaan 
spelen in de Veerse politiek. 

Meld het ons.  

Graag willen wij er met u over praten. 

Dit alles om het CDA-Veere sterk  te maken. 

 

Jan Braam 

 

Contactpersonen: 

Erik Joziasse: ejoziasse@inspectieSZW.nl 

Jan Lampert: lampost@zeelandnet.nl  

Piet de Nooijer: Pieterdenooijer@me.com 

Jan Braam : janbr@zeelandnet.nl   

Waarom moeilijk doen 
als het samen kan. 

mailto:Tom.berendsen@europarl.europa.eu
https://cdazeeland.us8.list-manage.com/track/click?u=ae23dba2add46fbf02b9b95fb&id=44f7c3cb09&e=aa89cc4462
https://cdazeeland.us8.list-manage.com/track/click?u=ae23dba2add46fbf02b9b95fb&id=44f7c3cb09&e=aa89cc4462
https://cdazeeland.us8.list-manage.com/track/click?u=ae23dba2add46fbf02b9b95fb&id=849e53f9dd&e=aa89cc4462
https://cdazeeland.us8.list-manage.com/track/click?u=ae23dba2add46fbf02b9b95fb&id=849e53f9dd&e=aa89cc4462
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De zorg in de gemeente Veere vanaf 
2020  
 
In de nieuwsbrief van mei 2019 hebben we uitge-
breid aandacht besteed aan de zorg van de ge-
meente Veere vanaf 2020. Zoals u weet houdt 
Porthos in zijn huidige vorm per 1 januari 2020 op te 
bestaan. Veere gaat zelfstandig verder met het re-
gelen 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 gemeen-
te. In februari 2019 heeft de raad de belangrijkste 
uitgangspunten voor de zorg vanaf 1 januari 2020 
vastgesteld.  Deze hebben we in onze nieuwsbrief 
van mei 2019 uitgebreid besproken. De uitgangs-
punten zijn volgens het CDA een goede basis voor 
de zorg voor onze inwoners vanaf 1 januari 2020.  

De ambities uit “de Veerse visie op het sociaal domein” en 
de in februari vastgestelde uitgangspunten zijn nu nader 
uitgewerkt in de nieuwe Verordening maatschappelijke on-
dersteuning en jeugdhulp gemeente Veere 2020. Deze 
verordening komt in de raad van 6 november 2019 aan de 
orde. In de verordening worden onder meer de rechten van 
onze inwoners op het gebied van de maatschappelijke on-
dersteuning en de jeugdzorg vastgelegd. Zo wordt onder 
meer de toegang tot maatschappelijke ondersteuning en 
tot jeugdhulp geregeld. Verder worden in de verordening 
onderwerpen geregeld als:  
• Wanneer komt u in aanmerking voor maatschappelijke 

ondersteuning?  
• Wanneer komt u in aanmerking voor jeugdhulp? 
• Aan welke kwaliteitseisen moet de zorg voldoen? 
• Welke eigen bijdrage wordt in rekening gebracht? 
• Enz. 
Veel onderwerpen worden nog verder uitgewerkt in nadere 
regels die nog door het college moeten worden opgesteld. 
De WMO-raad heeft positief geadviseerd over de verorde-
ning. 
 
Voor het CDA is heel belangrijk dat duidelijk aan de inwo-
ners wordt bekend gemaakt: 
• Wat gaat er volgend jaar in de zorg veranderen? 
• Hoe kan men in de nieuwe situatie toegang tot de zorg 

krijgen? 
Dit moet voor iedereen duidelijk zijn. De gemeente moet 
de burgers hierover goed informeren. 
 
Voor vragen over dit onderwerp kunt u terecht bij ons 
steunfractielid  

Henny van Os:  hennyvanos@zeelandnet.nl  

of onze raadsleden  

Johan Sanderse:   sandersejw@gmail.com     

Leen Meijers:  lmeyers@zeelandnet.com  

In gesprek met stad en dorp 
 
Op 27 juni hadden we een openbare vergadering waarin we in gesprek zijn geweest met stads- en dorpsraden, 
met de Zeeuwse Land en Tuinbouw Organisatie afdeling Walcheren, en de Federatie van Ondernemers in de ge-
meente Veere. 
Verschillende zaken werden tijdens deze bijeenkomst onder de aandacht gebracht. 
• De informatie van het gemeentebestuur naar de burger toe laat te wensen over. 
• Stratenplan en onderhoud verdient de aandacht van de gemeente. 
• Ondernemers en inwoners staan vaak op gespannen voet tegen over elkaar als het gaat over het toerisme.  

Wat is de balans tussen recreatie en inwoners. FOV roept op om samen met de inwoners de problemen van het 
toenemend toerisme te bespreken om tot een oplossing te komen.  

• De taak voor de landbouw in het buitengebied is innovatie op het gebied van bedrijfsvoering, en energie neu-
traal maken van de bedrijven door o.a. kleinschalige windmolens, en kleine zonneparken.    

• Ten aanzien van het 2e Woningbeleid van de Gemeente Veere wordt opgemerkt dat er nauwelijks sprake is van 
handhaving, en dat alleen in vakantieparken een tweede woning moet worden toegestaan. Niet in de kernen of 
de buitengebieden. 

• Neemt de gemeente haar inwoners serieus? Van veel van de gemaakte afspraken wordt niets meer gehoord 
laat staan dat ze uitgevoerd worden. Wie zijn de overlegpartners van de gemeente. Met wie van de gemeente 
kunnen afspraken gemaakt worden, waarop ook een reactie volgt? 

• Geld verdienen is niet vies, maar waar ligt de balans tussen recreatie en prettig wonen? 
• Ten aanzien van de verkeersveiligheid zijn er door stads- en dorpsraden geregeld gesprekken met de gemeen-

te. Veelal zijn deze gesprekken zonder verder vervolg wat men als “jammer” ervaart. 
 
Het CDA-Veere is de Stads- en dorpsraden, het ZLTO en de FOV dankbaar voor de informatie die ze hebben inge-
bracht. 
Verschillende zaken heeft het CDA-Veere inmiddels gebruikt bij het opstellen van de kadernota. 
Op deze manier wil het CDA-Veere gestalte geven aan “CDA — Samen tussen de mensen.” 
Jan Braam 
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De stikstof zet Zeeland op slot 
 
De huidige stikstofproblematiek zorgt er voor dat ook Zeeland op slot zit. Dit “slot” moet er zo snel mogelijk van af. 
(De vergunningverlening voor het bouwen van woningen, de aanleg van wegen en het doen van bedrijfsactiviteiten 
moet zo snel mogelijk weer worden hervat). 
 
Niet één specifieke sector 
Wij, het CDA, pleiten daarom voor een evenwichtig en verstandig regionaal pakket aan maatregelen en een bijdra-
ge van alle relevante economische sectoren om het stikstofvraagstuk op te lossen. Het kan wat ons betreft niet zo 
zijn dat één specifieke sector hiervoor opdraait. 
  
"Generieke maatregelen, zowel in de landbouw als voor de snelheid op snelwegen, zijn geen oplossing voor het 
probleem." 
Gelukkig is in Zeeland de vergunningverlening weer gestart en worden be-
drijfsactiviteiten in alle sectoren hervat. 
 
De Zeeuwse landbouw: 
Het Zeeuwse CDA is er trots op dat in Zeeland goed “gepolderd” wordt tus-
sen de landbouwsector en provincie om met elkaar te komen “tot werkbare 
regionale stikstofplannen”. Het overleg van maandag 14 oktober tussen het 
Zeeuwse provinciebestuur en vertegenwoordigers van ZLTO en ZAJK was 
hiervan een goed voorbeeld. Belangrijk is dat het overleg tussen provincie en 
landbouwsector goed blijft. Deze sector is namelijk voor Zeeland van groot 
belang.  
 
De provinciale CDA-fractie blijft zich inzetten voor de landbouw en zal de po-
litieke ontwikkelingen kritisch blijven volgen. 
SAMEN zorgen we voor een sector die blijft innoveren en waarin lange ter-
mijninvesteringen bijdragen aan een landbouw met perspectief. 
 
Ir. Anton Geluk 
Statenlid CDA-Zeeland 


