
invoering van het betaald parkeren

in september en de

raadsvergadering in november

maakten veel goed en geven hoop

voor de toekomst.

Voorlopig is er nu rust in de

politieke arena van het

gemeentehuis en kunnen bestuur,

fractie en u als leden ons richten

op de verkiezingen van 16 maart

2022. Programma en

kandidatenlijst zijn op de

algemene ledenvergadering van 1

december goedgekeurd en

vastgesteld. Nu hebben we alle

aandacht gericht op de te voeren

campagne, waarbij we de hulp van

de leden goed kunnen gebruiken.

U kunt ons helpen door het

verrichten van hand en span

diensten en te fungeren als

klankbord voor uw kern.

Ik wens u namens het 

bestuur van het CDA Veere 

fijne kerstdagen en een 

gezond en hoopvol 2022 

toe. 

NIEUWSBRIEF
 

ADVENT
Piet de Nooijer

Met deze hoopvolle woorden van ‘Visje’ wil ik

mijn stuk voor de laatste nieuwsbrief van het

jaar 2021 beginnen. Hoopvolle woorden in

een tijd, waarin de toekomst na de laatste

persconferentie, voor onze gezondheid,

welzijn, economie, etc. heel onzeker is.

December is de feestmaand bij uitstek, maar

helaas dit jaar is dat door de pandemie

beperkt. Maar december is ook de maand

om terug te kijken op het afgelopen jaar,

vandaar een kleine terugblik.

Net als vorig jaar werd ook het jaar 2021

beheerst door het corona-virus en de

gevolgen daarvan. Een jaar met hoop, door

de vaccinaties was er weer veel mogelijk, en

teleurstellingen door meer besmettingen en

een nieuwe virusvariant een ‘lock down’. 

Voor het CDA gold hetzelfde scenario, zowel

landelijk als, in mindere mate dan, voor het

CDA Veere. Landelijk was er de  hoop op een

goede verkiezingsuitslag met Hugo de

Jonge als lijsttrekker en Pieter Omtzigt als

‘running mate’.

 hoop op een goede verkiezingsuitslag met

Hugo de Jonge als lijsttrekker en Pieter Omtzigt

als ‘running mate’. Het verloop is u bekend,

verlies en onvrede bij de leden.

Ook voor het CDA Veere was 2021 een verre van

rustig jaar. In 2020 nam het CDA plaats in een

coalitie met DTV en PVDA/GroenLinks. Deze

coalitie ging ambitieus aan de slag en was niet

bang om gevoelige onderwerpen zoals

verhoging van toeristenbelasting en betaald

parkeren in de kustkernen aan te pakken. Dit

met het doel om de balans tussen toerisme en

leefbaarheid in balans te houden. In april van

dit jaar werd het betaald parkeren in de kernen

Zoutelande, Domburg en Veere ingevoerd. Dit

gaf veel ‘reuring’ onder inwoners en de

oppositie partijen maakten gretig gebruik van

die onrust om zich te profileren. Het gevolg

was, dat onze wethouder, Pieter Wisse, de

‘Hugo de Jonge’ van de gemeente Veere werd.

Het siert Pieter en onze fractie dat ze zich niet

lieten afschrikken door de onrust en de

aanvallen van de oppositie. Samen met de

andere coalitiepartijen hielden ze zich vast aan

de ingeslagen weg. Maar makkelijk was het niet

en wij als bestuur maakten ons zorgen over de

gevolgen voor het CDA bij de verkiezingen in

2022. Maar de evaluatie van de 



GEEF JE OP, DOE MEE!
WIJ ZOEKEN
BESTUURSLEDEN.

info@veere.cda.nl

DUURZAAM
Jan Braam

Duurzaamheid is een woord wat je

steeds weer hoort als het gaat het

over milieu, klimaat en energie. Maar

duurzaamheid is meer. Het is een

optelsom van eerlijk, veilig en gezond.

Duurzaamheid is blijvend welzijn voor

iedereen.

Duurzaamheid is eerlijk
In een duurzame wereld worden

waarden zo eerlijk mogelijk gedeeld.

Nu zijn er grote verschillen in welvaart

wat leidt tot oplopende spanningen

waardoor de onveiligheid toeneemt.

Duurzaamheid zorgt voor een eerlijke

verdeling van geld, voedsel,

grondstoffen water, schone lucht,

energie, enz. 

JE KOMT NIET
ZOMAAR OP
DE KIESLIJST
Met de verkiezingen in het vooruitzicht

begon het CDA-Bestuur al in het voorjaar

van 2021 met het voorbereiden van een

kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezing

2022. Het komen tot een kieslijst is een

zorgvuldig proces. Eerst wordt er gekeken

naar de zittende CDA Wethouder en de

zittende raadsleden.

 

Hoe hebben deze mensen de afgelopen

perioden gefunctioneerd en hebben hoe

hebben ze het CDA vormgegeven in de

Veerse politieke arena. Het gaat hier om

functioneringsgesprekken waar niet alleen 

Duurzaamheid is gezond
Duurzaam leven is gezond leven. Het is het

streven naar gezonde leefomstandigheden,

gezonde voeding wat gezond geproduceerd

wordt, op een natuurlijke gezonde wijze.

Duurzaamheid is veilig
Door dat we te veel van de natuur nemen,

ontstaat er een onveilige situatie door

klimaatveranderingen, extreem weer,

ziekten en of schaarste. Duurzaamheid is

het resultaat van evenwichtig nemen en

geven.

Duurzaamheid stelt eisen
Als rentmeesters van deze aarde worden we

opgeroepen om duurzaam om te gaan met

bezit en schepping. Dat vraagt van ons om

een houding van eerlijkheid, deelzaamheid

en beheersbaarheid. Een houding niet

gericht op het hier en nu, maar op het

morgen en overmorgen.

wordt gekeken naar de geleverde prestaties in de raad maar ook naar het

welbevinden in de functie die hij of zij in de raad bekleed.

 Dan gaat het bestuur op zoek naar mensen die liefst met een speciale

kennis gebied bereid zijn hun expertise in dienst te stellen voor het CDA

Veere.

 Op deze wijze ontstaat en een groslijst van zo’n 20 á 25 mensen. Het

bestuur stelt dan een vertrouwens en selectie commissie in die de eerste

zes kandidaten op de groslijst bevragen op hun houding ten op zicht te

van het CDA en met betrekking tot hun integriteit . Deze commissie geeft

advies aan het bestuur die dan een advieslijst gaat samenstellen. De

advieslijst wordt voorgelegd aan de leden en gevraagd om instemming.

Bij instemming wordt de advies lijst een kieslijst. Deze kieslijst wordt

gebruikt bij de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

Als bestuur zijn we trots op onze mensen die zeker de laatste twee jaar dat

het CDA in de coalitie zit enorm veel goed werk heeft gedaan. Zij hebben

onze stem verdiend.

Bas, Henny, Leen, Pieter en Johan 
Bedankt.

http://cdaveere.nl/contact


Om de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. 
 Dat betekend voor het CDA-Veere dat het om de vierjaar een
verkiezingsprogramma moet schrijven.
De meeste kiezers lezen geen verkiezingsprogramma’s. Toch moet je als
partij wel zo’n programma maken als er verkiezingen in aantocht zijn.
Het verkiezingsprogramma dient verschillende doelen:

Laat zien wie je bent.
 Je laat binnen en buiten je partij zien waar je als CDA-Veere voor staat,
welke standpunten je inneemt en wat je ambities zijn voor de komende
collegeperiode. Je eigen kandidaten weten waar ze mee instemmen,
kennen de standpunten van de partij en kunnen met het programma
‘de boer op’. Kiezers, belangenorganisaties, andere partijen, journalisten
etc. kunnen erin lezen wat de visie van het CDA Veere is op de toekomst
van onze gemeente.

Laat zien wat je wil bereiken.
 In het verkiezingsprogramma geef het CDA-Veere aan wat het de
komende vierjaar wil bereiken.
Door aan de mensen in de Veerse kernen te vragen waar behoeften aan
is en door te luisteren wat er in de kernen leeft geven ze de inwoners zelf
de gelegenheid input te leveren aan het aan het verkiezingsprogramma.
Met het verkiezingsprogramma laat het CDA-Veere aan de mensen zien
wat ze als CDA-Veere voor ze wil betekenen

Laat zien hoe je het wil bereiken.
Het verkiezingsprogramma speelt ook een rol in de coalitiebesprekingen
die na de verkiezingen starten. Met welke partijen valt, op basis van de
CDA-standpunten in je verkiezingsprogramma, een coalitie te formeren?

VERKIEZINGS-
PROGRAMMA

Als leidraad
Voor de fractie van het CDA-Veere in de
gemeenteraad dient het verkiezingsprogramma als
leidraad voor de vier jaar dat zij in de gemeenteraad
zitten. Zij gaan proberen om de standpunten uit het
CDA-verkiezingsprogramma zo goed mogelijk voor
het voetlicht te brengen in de raad. Op grond van
het verkiezingsprogramma kan de CDA-fractie ook
verantwoording afleggen aan de leden van het CDA.

 

Goed werk van raadslid Bas van Hese (CDA): hij heeft zich
succesvol ingezet voor een pumptrackbaan in Koudekerke. In
Domburg ligt nu sinds een tijdje zo'n baan, en die wordt veel
gebruikt. Door de jeugd uit Domburg, maar ook kinderen uit
andere kernen komen erheen. Pumptrack is een soort
combinatie van BMX-en en skaten. Namens de CDA-fractie
pleitte Bas van Hese (op verzoek van twee jongens uit het
dorp) voor ook een pumptrackbaan in Koudekerke: voor de
jeugd uit die hoek van de gemeente. 

Wethouder Wisse benadrukt dat buitenspelen erg belangrijk
is. Buitenspelen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek.
Door te fietsen, voetballen, klimmen, hinkelen, rennen,
touwtjespringen, ontwikkelt het kind allerlei motorische
vaardigheden en leert het hoe zich goed te bewegen.
Buitenspelen maakt een kind sterker en socialer. Verder is
beweging goed voor de gezondheid: het voorkomt
overgewicht en verlaagt het stressniveau. 

Het CDA Veere wil ook dat de gemeente Veere investeert in
goede veilige speelvoorzieningen 

PUMPTRACKBAAN
KOUDEKERKE



De bewoners in Meliskerke zijn dik tevreden dat de Torenstraat en de Dorpsstraat opnieuw zijn ingericht. Wethouder Wisse
(CDA) deelde mede dat het weinig schelde of de herinrichting moest worden uitgesteld in verband de coronacrisis die
gemeente mogelijk veel geld zou kosten. Maar het CDA heeft zich er hard voor gemaakt toch de herinrichting te laten
uitvoeren. En met succes. Door goed te luisteren naar de inwoners en ondernemers van Meliskerke is de herinrichten tot volle
tevredenheid van de dorpsraad uitgevoerd. Het verkeer stroomt beter door, de ondernemers zijn goed te bereiken en er is
ruimvoldoende parkeergelegenheid. Eind september werd de vernieuwde Torenstraat en Dorpsstraat opgeleverd en legde
wethouder Wisse een herinneringensteen te afronding van de werkzaamheden.

INWONERS MELISKERKE DIK TEVREDEN

Zaterdag 6 november mocht onze wethouder van cultuur Pieter Wisse de prachtige tentoonstelling “Zwerk, wol en water’ van
Karin van Dam in de Grote Kerk in Veere openen. "Kunst en cultuur is belangrijk en inspirerend voor onze inwoners en gasten.
Daarom zijn we blij met deze prachtige tentoonstelling!" - aldus wethouder Pieter Wisse. In een wereld waarin alles een direct nut
of een functie zou moeten hebben, missen wij zingeving. Kunst inspireert, geeft energie en leidt tot nieuwe ideeën. Het zien van
een toneelstuk, het bedenken van een verhaal, het bezoeken van een tentoonstelling of het schrijven van een gedicht geeft meer
voldoening dan een avondje bankhangen. Hoe vaak wij ook leren onze ratio aan te spreken, er zijn dingen die we niet met logica
kunnen begrijpen of uitleggen. Emoties en gebeurtenissen die groter, complexer of ongrijpbaarder zijn dan onze ratio aankan.
Kunst laat ons zien dat we niet alleen zijn in onze pijn, angst of verdriet. Ook het maken van kunst kan een manier zijn om emoties
en ideeën te uiten die niet met ratio of in spreektaal te delen zijn.

ZWERK, WOL EN WATER



Beste leden,

Alle vezels in mijn lichaam zeggen dat dit het moment is om in de actuele politieke arena te 
stappen. Daarom heb ik met overtuiging gesolliciteerd naar de functie van voorzitter van het CDA.
Langer vanaf de zijlijn toekijken was voor mij geen optie. Het CDA maakt een zware tijd door, 
maar heeft alle potentie om weer de maatschappelijke beweging te worden die het verschil 
maakt. Dat vraagt een enorme inspanning en een kanteling van onze aanpak. 

 Graag wil ik leidinggeven aan dat proces. Samen met en in een heldere taak- en rolverdeling met
 het politiek leiderschap en in de (mogelijke) driehoek kabinet – fractie – partij. In een veel meer 
interactieve verbinding lokaal/regionaal en landelijk. Met activiteiten binnen de partij en in wissel-
werking met de buitenwereld, met alle generaties en culturen. Zij aan zij.

Mijn kracht zit in het organiseren, verbinden en enthousiasmeren. Onze partij heeft behoefte aan een ervaren voorzitter, die met
elan werkt aan een moderne en vernieuwende aanpak, zowel wat betreft organisatie als inhoud. In mijn huidige functie werk ik
volop aan innovatie en aan de maatschappelijke thema’s die zich in de voedingsmiddelenindustrie voordoen. Wij plaatsen daarbij
jonge mensen met passie en visie, studenten en young professionals, in het hart van de strategische doelen van het bedrijf. 
Kortom, de partij in beweging brengen, de leden verbinden én de verbinding met de buitenwereld herstellen zijn de doelen waar
ik voor ga. Jong en oud, stad en platteland, nationaal en lokaal, alle religies én al die andere mensen die zich in het CDA
herkennen omdat wij de partij van de samenleving zijn.

 We hebben écht goud in handen en dit is het moment om het te verzilveren. Daarom wilde ik de nieuwe voorzitter van álle
CDA’ers worden! 

Met vriendelijke groet,

Hans Huibers

Toerisme en recreatie zijn de belangrijkste economische pijlers voor de gemeente Veere. Ook veel werkgelegenheid in andere
sectoren is op een of andere manier een gevolg van de ontwikkelingen in deze sector. Door uiteenlopende oorzaken komen de
laatste jaren steeds meer toeristen naar Zeeland en de gemeente Veere. Het zijn vooral Nederlanders, Duitsers en Vlamingen die
hier vakantie vieren. Het betreft steeds vaker korte vakanties met enkele overnachtingen, zowel binnen als buiten het
strandseizoen. Daarnaast komen zeker met mooi weer in de zomer grote aantallen dagjesmensen naar onze gemeente. Dat alles
stelt hoge eisen aan de kwaliteit van wegen, parkeerplaatsen, strandbeheer en overige toeristische infrastructuur. 
Van ondernemers vraagt dit de kunst om goed in te spelen op de behoeften van de toeristen. 

Het CDA Veere ziet in het toerisme kansen voor onze gemeente. Wij zetten in op verbeteren van de kwaliteit van accommodaties,
infrastructuur, toegankelijkheid, reinheid, veiligheid en diversiteit. 

Wij zien in het toerisme kansen de eigen bewoners 
te laten profiteren van de toeristische voorzieningen en
andersom, de toeristen te laten profiteren van de voor-
zieningen in de kernen. Daarmee vergroten we de kans
 dat voorzieningen open kunnen blijven ten behoeve 
van onze inwoners. Op die manier zorgen we ook dat er
draagvlak blijft voor het als maar toenemende toerisme.
Voorkomen moet worden dat onze inwoners het toer-
isme op den duur als een last ervaren. Wij willen ruimte 
bieden aan toeristische evenementen die het toerisme 
spreiden over meerdere seizoenen.

Voorbeelden daarvan zijn; De Kustmarathon, Jazz by the
Sea, concerten, De Schilders Week in Domburg, musea 
en De Grote Kerk Veere. Dergelijke evenementen wil het 
CDA Veere dan ook blijven ondersteunen. Bewegen in 
de openbare ruimte willen wij bevorderen door het verbeteren en eventueel nieuw aanleggen van fiets-, mountainbike-, wandel -
en ruiterpaden. Het CDA Veere wil een goede balans tussen gastvrij en kwalitatief hoogstaand toerisme, goede leefbaarheid voor
de inwoners en bescherming van het kapitale landschap. Wij noemen dat duurzaam toerisme. Uitgangspunt voor ons is daarbij
het rapport Leefbaarheid en toerisme uit 2019. Deze visie moet wat het CDA Veere betreft dienen als bouwsteen voor de nieuwe
omgevingsvisie en het omgevingsplan.
 

TOERISME EN RECREATIE

VOORZITTER CDA HANS HUIBERS



Easther Houmes (25) is een hardwerkende Zeeuwse vrouw. Naast haar werk als Staten-
fractiemedewerker voor CDA Zeeland, doet ze veel andere werkzaamheden binnen het 
CDA. Ze is onder andere steunfractielid voor CDA Goes en kandidaat voor de verkiezingen 
in 2022, ondersteunt de communicatie voor Tweede Kamerlid Joba van de Berg, is betrok-
ken bij de CDA Businessclub Zeeland, CDJA Zeeland en CDAV Zeeland. Buiten het CDA 
om is ze communicatiemedewerker bij StatenlidNu. 

Waarom kies je voor het CDA? 
‘Wat ik merk bij veel mensen die voor het CDA kiezen, is dat ze verbinden heel belangrijk vinden’, zegt Easther. ‘Ik vind het heel
erg leuk om ongeacht de partij, gewoon met de mensen zelf, tot een mooie verbinding te komen. Denk aan een motie of
schriftelijke vragen die je samen indient. Of een gesprek in de wandelgangen.’ Daarnaast is ze voor rentmeesterschap op een
‘normale manier’. Ze vindt het belangrijk dat we bewuster worden van hoe we met de wereld omgaan, maar ze vindt ook dat we
moeten kijken naar wat voor iedereen haalbaar is. ‘Daarin zit ook een stukje solidariteit.’

Welke kernwaarde spreekt jou het meeste aan?
In een samenleving die steeds individueler wordt, vindt Easther juist solidariteit zo belangrijk. ‘Tegenwoordig sporten mensen
liever individueel in plaats van dat ze bij een (grote) vereniging zitten. Denk aan mensen die samenkomen door kerk, vereniging
en sport. Het is veel thuis zitten achter je telefoon. Ik denk dat mensen soms vergeten dat samenzijn ook heel waardevol is. Bij het
CDA zijn we daar al van overtuigd. We doen veel samen. Je komt echt in een warm bad terecht.’

Waarom zet jij je voor de politiek in?
Easthers motivatie om zich politiek in te zetten, komt voornamelijk door de opkomst van het populisme. ‘Ik kan me erg druk
maken over bepaalde uitspraken rondom populisme, seksisme, racisme en dergelijke. Maar dan blijft het bij druk maken. Door
mezelf politiek in te zetten, kan ik er ook daadwerkelijk iets mee gaan doen.’ 

Wat wil jij betekenen voor de volgende generatie?
Al lange tijd zet het CDJA zich in voor het terughalen van de studiefinanciering, wat Easther onderstreept. Dit lijkt naar aanleiding
van het congres in september te gebeuren waar zij ook gesproken heeft namens de jongeren met betrekking tot de financiering.
Op dit moment wil ze zich bezighouden met de problemen rondom huisvesting. ‘Iedereen in Nederland moet een passende
woning kunnen kopen als eerste huis’, zegt Easther. Ook wil ze graag meer universitaire studies die bij de Zeeuwse sectoren
aansluiten naar Zeeland halen. ‘Daarmee houden we de jongeren in de provincie.’

Wat zou je willen veranderen aan Nederland?
Als stip op de horizon zou ze grote overheidsdiensten zoals de Belastingdienst willen reorganiseren. ‘Meer gericht op de mensen,
zodat het voor iedereen te begrijpen is.’ Verder zou ze de zorg op een andere manier inrichten. Ze vindt dat de zorg voor iedereen
bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar moet zijn (geïnspireerd door Joba van den Berg) en dat het werken in de zorg
aantrekkelijker gemaakt moet worden. 

"Ik denk dat mensen soms vergeten
dat samenzijn ook heel waardevol
is."


