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INLEIDING
Het CDA Veere is een brede christendemocratische volkspartij. Vanuit de
overtuiging dat iedereen erbij hoort biedt het CDA Veere plaats aan veel
verschillende mensen, die vanuit hun eigen bijzondere overtuiging aan
politiek doen en daarnaast hun bedrijf runnen, voor de klas staan, aan het
bed van een zieke staan, de orde handhaven of ergens vrijwilliger zijn.
Middels een enquête hebben we aan al deze mensen input gevraagd en
de respons verwerkt in het programma dat nu voor u ligt.
Er zijn allerlei redenen om dit verkiezingsprogramma te lezen, maar in de
kern gaat het erom of het CDA Veere uw stem waard is. Daarom hebben
we ons best om onze keuzes voor de gemeente Veere inzichtelijk te
maken, zodat u zelf een evenwichtige keuze kan maken. Het programma
is verdeeld over vier hoofdstukken. Elk hoofdstuk beschrijft een thema die
het CDA Veere belangrijk vindt. Deze thema’s zijn: 1. zorg voor elkaar; 2. een
sterke samenleving; 3. een eerlijke en duurzame samenleving; 4. een
dienstbare, beschermende en betrouwbare overheid. In de vier
hoofdstukken is te lezen hoe het CDA Veere de komende vier jaar hieraan
aandacht wil besteden, om onze missie “Samen voor een leefbare,
zorgzame, sterke, duurzame, veilige toekomst” waar te maken.
De aankomende vier jaar wil het CDA Veere haar verantwoordelijkheid
opnieuw nemen en samen verder werken aan een nog mooier Veere. Het
CDA Veere realiseert zich ook dat het takenpakket van de gemeente en de
complexiteit aan samenwerkingsverbanden het steeds lastiger maken om
tot een afgewogen verkiezingsprogramma te komen. Door decentralisaties is het takenpakket enorm uitgebreid en verzwaard, vooral in het
sociale domein. En dat zal de komende jaren alleen maar verder
toenemen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de omgevingswet, de
energietransitie, wonen en ruimtelijke ordening. Dit heeft grote impact op
de gemaakte keuzes en de uitvoering hiervan. Niet alles wat je wil, kan
ook. Daarom presenteren wij een eerlijk en evenwichtig
verkiezingsprogramma. En het mooie is: u mag ons eraan houden.
Piet de Nooijer
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1. ZORG VOOR ELKAAR
Welzijn voor iedereen
Welzijn is voor iedereen belangrijk. Samen delen we de
verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor elkaar. Het CDA Veere steunt
mensen en organisaties die bijdragen aan ons welzijn en beseft dat de
gemeente zelf ook een faciliterende rol heeft in het bieden van
toegankelijke zorg.
Het CDA Veere zet zich in voor het behoud van zorg in de buurt en
regioziekenhuizen, om te garanderen dat goede zorg voor iedereen op
redelijke afstand bereikbaar is. Dit betekent dat we in iedere kern van
Veere een vast zorgteam willen: het liefst met eigen huisarts en een
aanspreekpunt voor zorgvragen. Ook vinden we het belangrijk dat de HAP
en de nachtapotheek niet verhuizen naar Goes, maar gewoon op
Walcheren blijven.
Mantelzorgers hebben het soms zwaar. Zij moeten de waardering krijgen
die ze verdienen, maar het CDA Veere wil ook meer doen om hen te
ondersteunen. Wij vergroten de mogelijkheden om af en toe op adem te
komen door respijtzorg en dagopvang en maken de aanvraag daarvan
eenvoudiger. De respijtzorg en vervoer naar de dagopvang moeten goed
geregeld zijn van deur tot deur. Ook moet de gemeente professionele
ondersteuning blijven bieden aan de mantelzorger zelf, denk aan
informatievoorziening, coaching, advies of praktische ondersteuning. En
de mogelijkheid tot het plaatsen van tijdelijke mantelzorgunits bij de
woning van degene die zorg nodig heeft moet zeker blijven bestaan.
Het CDA Veere beschouwt het gezin als de hoeksteen van de samenleving.
Als ouder moet je veel ballen in de lucht houden en dan gaat het soms
anders dan je had gehoopt. In dat geval moet het gezin kunnen
terugvallen op laagdrempelige, maar professionele hulp. Wij denken dat
dit het beste lukt door te werken aan één plan waarbij de coördinatie
plaatsvindt door één regisseur voor het hele gezin. Zo willen we
voorkomen dat men te maken krijgt met te veel hulpverleners in huis die
onvoldoende samenwerken.
Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Goede bereikbaarheid van Veilig
Thuis is daarom belangrijk, en één loket bij de gemeente waar mensen
terecht kunnen bij complexe scheidingen maakt het voorkomen van
ongewenste gezinssituaties makkelijker.
Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de
samenleving. We zoeken samen met hen hoe dit mogelijk is. In elk geval
moet de gemeente ervoor zorgen dat de MFA’s en openbare gebouwen
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voor eenieder goed toegankelijk zijn. Ook
moet er meer gedaan worden om onze mooie
stranden toegankelijk te maken voor mensen
die minder mobiel zijn.
Sport zorgt ervoor dat mensen bewegen,
maar het verbindt mensen ook. We willen de
verenigingen versterken door goed
onderhoud en verduurzaming van de
sportaccommodaties. Het streven is om de
accommodaties multifunctioneel in te zetten
voor onze kernen. Dit scheelt niet alleen in de
kosten, maar daarmee creëren we ook
ontmoetingsplekken voor de gemeenschap.
In elke kern willen we laagdrempelige sport- en bewegingsactiviteiten.
Hierbij kan ook gedacht worden aan een combinatie van sport- en
speelvoorzieningen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat ieder kind een
zwemdiploma kan halen en mee kan doen met een sportactiviteit. Ook
zorgen we voor sportveldjes en groene speeltuinen in de kernen.
Naast sport en bewegen zetten we vol in op preventie en een gezonde
levensstijl. Hierbij kan gedacht worden aan campagnes tegen roken, drank
en drugs waarbij bekende Nederlanders worden ingezet als ambassadeur
voor een gezonde leefstijl en bewustwording creëren van de gevaren van
alcohol en drugs. Het is ook belangrijk er een betere balans tussen
gezonde en ongezonde consumpties bij sport- en kinderactiviteiten komt.
In bredere zin werkt de gemeente samen met zorgverleners,
zorgkantoren, zorgverzekeraars en zorgorganisaties om preventiebeleid
om te stellen en maatregelen te nemen die een gezonde levensstijl
bevorderen. Ook moet het voor zorgkantoren en verzekeraars mogelijk
worden om mee te betalen aan lokale investeringen, als die aantoonbaar
helpen om (duurdere) zorg te voorkomen. Eerst experimenteel, om te
kijken wat werkt en vervolgens structureel als het ook echt goed werkt. Zo
doorbreken we de spiraal van steeds hogere kosten en komt er veel meer
samenhang in de zorg over de verschillende domeinen.
Wij vinden dat voorzieningen in de dorpen tijdig moeten worden
gerenoveerd wanneer dat nodig is, om ze zo lang mogelijk te laten
bestaan. Denk aan scholen, dorpshuizen, speeltuinen en
sportvoorzieningen. Het behoud van dorpshuis ‘Westkapelle Herrijst’ is
bijvoorbeeld iets waar het CDA Veere zich voor heeft ingezet, met grote
opluchting bij de inwoners. Zulke voorzieningen moeten in elk dorp blijven
bestaan. Verder vindt het CDA dat de Gemeente Veere de vestiging van
een hospice in de gemeente moet stimuleren.
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Welzijn voor ouderen
Het CDA Veere zet zich in om eenzaamheid en afhankelijkheid onder onze
inwoners en met name bij ouderen, zoveel mogelijk tegen te gaan. We
zetten ons daarom in, in overleg met Stichting Welzijn Veere, op het
bevorderen van het zelfstandig kunnen blijven wonen van ouderen in de
eigen woning en van deelname van ouderen aan de samenleving binnen
de gemeente Veere en in het bijzonder aan de samenleving binnen de
eigen woonkern.
We willen dit bereiken door het nabuurschap te stimuleren, het omzien
naar elkaar, door de Gemeente Veere. Wij stimuleren dat scholen en
verenigingen vaker een beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach
of mentor hun kennis te delen met jongere generaties of migranten.

Het CDA Veere besteedt aandacht aan het behoud van bereikbare
voorzieningen in de kernen, zoals een huisarts, basisschool, winkel,
bibliobus en verenigingsgebouw (MFA).
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Wij stimuleren de bouw van levensloopbestendige woningen, met
aandacht voor de bereikbaarheid van voorzieningen zoals
huisarts/apotheek en de veiligheid van de leefomgeving.

Bouw levensloopbestendige woningen, Biggekerke

Wij zijn voor het faciliteren van vrijwillig burgeradviseurs van Stichting
Welzijn Veere om in elke kern ouderen te helpen bij vragen zoals:
●
●
●
●
●
●

hoe kan ik zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen?
heb ik recht op zorg-/huurtoeslag?
hoe kom ik aan meer contacten in mijn omgeving?
hoe schrijf ik me in voor een huurwoning?
hom ik in aanmerking voor kwijtschelding van belastingen
(bijvoorbeeld SaBeWa)?
hoe vraag ik een parkeer-app aan en hoe installeer en gebruik ik die?

Het CDA Veere wil ouderen wegwijs maken in deze gedigitaliseerde
samenleving en wij willen dat er voorlichtingen worden gegeven over de
gevaren van de internetcriminaliteit. Per kern vrijwilligers die
hulp/aanspreekpunt zijn voor de ouderen.
Het CDA Veere stimuleert sport en bewegingsactiviteiten in elke kern voor
senioren. Wij willen aandacht voor en hulp aan dementerende senioren
door voorlichting over deze ziekte en de herkenbaarheid ervan in onze
naaste omgeving. Ook vinden wij goede en bereikbare
vervoersmogelijkheden voor senioren en mensen met een beperking erg
belangrijk.

Welzijn voor jongeren
Zeker tijdens en na de coronatijd is welzijn voor jongeren extra belangrijk.
Veel kinderen en jongeren hebben last van de effecten van de
coronamaatregelen. Zij misten bijvoorbeeld sociaal contact en hebben
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moeite om gemotiveerd te blijven op school. Ook heeft de coronacrisis een
negatief effect gehad op de mentale en fysieke gezondheid van jongeren.
Het CDA Veere vindt het welzijn voor jongeren belangrijk en besteedt hier
aandacht aan.
Het CDA Veere steunt Stichting Welzijn Veere. Deze stichting is er voor alle
inwoners, dus ook voor jongeren, die ergens over willen praten als het niet
goed met ze gaat. Wij bieden jongeren zoveel mogelijk hulp en
ondersteuning om de gevolgen van de coronacrisis te verwerken en het
leven weer op te pakken. Wij vinden dat er voor jongeren genoeg
mogelijkheden moeten zijn om te kunnen sporten en ‘hangen’. Aan dat
laatste hadden de jongeren in de coronatijd namelijk een flink gebrek.
Daarom vinden wij het extra belangrijk dat er voldoende hangplekken zijn
voor deze groep. Wij zetten ons in voor voorzieningen voor jongeren in de
dorpen. Zo staan wij bijvoorbeeld achter het plan van een pumptrackbaan
in Koudekerke.

We vinden dat er in elke kern geluisterd moet worden naar jongeren, want
zij zijn de toekomst. Schoolpleinen en speeltuinen moeten tijdig
gerenoveerd worden.
Het CDA Veere wil dat zo min mogelijk kinderen in armoede opgroeien.
We willen de komende periode dat het aantal kinderen dat in armoede
leeft minimaal halveren. We willen de gezinnen waar deze kinderen
opgroeien meer maatwerk bieden en betere schuldregelingen. We willen
de risicogroepen preventief bereiken om schulden in de toekomst te
voorkomen.
Armoede neemt vaak eenzaamheid met zich mee omdat er geen geld is
voor onder andere sociale activiteiten. Wij willen dat er voor alle kinderen
en jongeren mogelijkheden zijn om sociale behoeften te vervullen.
Daarom zorgt het CDA Veere voor meer bekendheid en toegankelijkheid
van deze mogelijkheden.
Het CDA Veere wil dat iedereen in de gemeente de zorg en hulp krijgt die
hij/zij nodig heeft. In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders
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die zich richten op lichte zorg. Hierdoor ontstaan tekorten en zijn
bezuinigingen op andere noodzakelijke dingen nodig. Dit is onwenselijk.
Wij willen een duidelijke afbakening wat jeugdzorg is en wat valt onder
gewone opvoeding. We maken meer samenwerking mogelijk tussen
jeugdzorg en passend onderwijs. We maken duidelijke afspraken met
jeugdzorgaanbieders, voeren controle uit op de financiën en pakken
zorgfraude aan. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen
langdurige contracten binnen de jeugdhulp en WMO. En vooral insteken
op preventie via bijvoorbeeld de straathoekwerker van Stichting Welzijn
Veere.
Het CDA Veere vindt dat kinderen met jeugdhulp het recht moeten
krijgen om iemand uit hun eigen omgeving te betrekken bij belangrijke
zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een goede
bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub.
Deze zelfgekozen mentor is om mee te beslissen over wat goed is voor het
kind, het gezin en de situatie.
Wij besteden aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18
worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed
overgangspunt naar andere vormen van zorg en andere
financieringsbronnen.
Het CDA vindt het belangrijk dat jongeren bewust zijn van de gevaren van
drank, drugs en andere genotsmiddelen zodat zij hier verantwoordelijk en
verstandig mee om kunnen gaan. Wij stimuleren voorlichtingen en
waarschuwingen over de gevaren.

2. EEN STERKE SAMENLEVING
Wonen
Voor het CDA Veere is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid,
flexibiliteit en maatwerk. Het huidige woningaanbod in Veere vinden wij
onvoldoende in balans en daar willen wij graag wat aan doen. Iedereen
verdient immers een thuis. Ook voor werkgevers in de regio is het van
essentieel belang dat er in onze gemeente voldoende woonaanbod is voor
jongeren en gezinnen. Voor een gezonde lokale economie moeten zij
behouden worden.
De gemeente is in de kern geen projectontwikkelaar, maar het CDA Veere
wil toch dat de gemeente met actief grondbeleid bijdraagt aan een goede
werking van de woningmarkt. We onderzoeken de mogelijkheid om ieder
jaar de maximaal toegestane kavels uit te geven en dit evenwichtig te
verdelen over de kernen.
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We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor
inwoners van de Gemeente Veere. Kopers moeten een sociaal en/of
economische binding hebben met de woonplek. Het is onze wens om dit
een onderdeel van de verkoopvoorwaarden voor nieuwe woningen te
maken.
Grote projecten in de kernen verdelen we over meerdere jaren, zodat dit
beter aansluit bij het verloop van de woonbehoeftes van de eigen
inwoners. Het moet vanzelfsprekend zijn dat bewoners worden betrokken
bij bouwinitiatieven in hun woonbuurt. Veranderingen in de buurt gaan de
inwoners namelijk aan, maar zo kan de bouw ook beter afgestemd worden
op de lokale woonvraag.
Mede door de inzet van het CDA Veere is de starterslening beschikbaar
geworden voor het kopen van een huis tot 260.000 euro. Ook bij deze
regeling is een binding met de gemeente Veere een voorwaarde. Dit
willen we graag zo houden en meebewegen met de markt, zodat we écht
dat steuntje in de rug blijven die starters nu zo hard nodig hebben.
Ook ten aanzien van de senioren in de gemeente Veere vindt het CDA dat
er nog vooruitgang te boeken valt. Daarom zetten wij in op extra bouw van
levensloopbestendige woningen voor senioren. Dit is niet alleen goed voor
de woningbehoefte van toekomstige senioren; ook stimuleert de bouw
van levensloopbestendige woningen de doorstroom op de woningmarkt.
Het CDA Veere wil dat de gemeente Veere afspraken gaat maken met
woningbouwcorporaties. Deze afspraken dienen gerichte
prestatieafspraken te zijn over de hoeveelheid en de kwaliteit van het
woningaanbod. Daarbij moet worden beoordeeld of verduurzaming van
de huidige woning of nieuwbouw financieel voordeliger is. Inwoners wiens
huis wordt gesloopt hebben recht op nieuwe huisvesting, maar niet tegen
hogere maandlasten. We vinden het belangrijk dat er rekening gehouden
wordt met mensen met een kleine portemonnee, ook zij moeten in een
modern en duurzaam huis kunnen wonen. Een fonds waarop mensen een
beroep kunnen doen om hun huis te verduurzamen kan hierbij uitkomst
bieden.
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Wij zetten ons maximaal in voor het flexibel omgaan met bijzondere
woonvormen. De combinatie van wonen en zorg voor een gehandicapt
kind of familie in de directe woonomgeving vindt het CDA Veere
vanzelfsprekend. Hiervoor kan de Gemeente Veere vergunningen voor
flexibele bouwconcepten met een bepaalde duur afgeven, waarna de
opstal, als de zorgtaak is beëindigd, wordt verwijderd.
Het CDA Veere wil nieuwe woningbouwinitiatieven stimuleren. De
Woongaard in Serooskerke is in onze ogen een prachtig initiatief waarbij
de gemeente Veere actief meedenkt met de (toekomstige) bewoners. De
opgedane kennis en ervaring willen we graag gebruiken voor nieuwe
projecten. Daarom maken we ons ook sterk voor minder regeldruk, zodat
vernieuwende woonconcepten de ruimte krijgen en sneller worden
gerealiseerd. Ook als dit particuliere wooninitiatieven zijn. Dit kan de
Gemeente Veere ten dele zelf doen door het vaststellen van
bestemmingsplannen efficiënter in te richten, meer maatwerk te geven (in
plaats van afvinklijstjes) en meer ruimte te geven aan bouwtechnische
innovaties.

Duurzaam bouwen
Wij willen demontage en hergebruik van materialen stimuleren en sloop
verminderen. Door circulair (herbruikbaar) bouwen en het werken met
uitneembare onderdelen aan te moedigen slaan we drie vliegen in één
klap. We maken woningen van duurzaam materiaal, die relatief snel
kunnen worden gebouwd/gedemonteerd, en die geschikt zijn voor alle
levensfasen.

Veilig, schoon, groen en plezierig wonen
Een woning kan pas een thuis zijn als de omgeving veilig, schoon, groen
en plezierig is. Gelukkig is dat op veel plekken in ons mooie Veere al het
geval. Laten we dat vooral zo houden en waar nodig verbeteren, want het
CDA Veere is zuinig op onze mooie landschappen en wil de omgeving
leefbaar houden. Wij zeggen daarom: meer groen en minder auto’s. Het
initiatief om de dagtoerist middels het parkeerbeleid meer mee te laten
betalen heeft zodoende onze steun, zodat inwoners en toeristen nog lang
van het mooie landschap in onze gemeente kunnen genieten. Het is
belangrijk dat de inwoners weten waarom het parkeerbeleid is ingezet:
puur voor het behoud van ons mooie landschap, en niet voor het geld. Op
lange termijn gaat de omgeving hier de positieve effecten van zien.
We stimuleren bewoners actief te zijn in de buurt en
medeverantwoordelijkheid te dragen. Weten wie je buren zijn en samen
werken aan en voor een fijne buurt draagt bij aan het woonplezier. Maar
het CDA Veere heeft ook aandacht voor de oorzaken van
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onveiligheidsgevoel en pakt deze samen met de bewoners aan. Wij
stimuleren initiatieven zoals buurt WhatsApp-groepen.

3. EEN EERLIJKE EN DUURZAME
SAMENLEVING
Het CDA Veere vindt dat de verduurzamingsopgave haalbaar en
betaalbaar moet zijn voor inwoners van de gemeente Veere. Wij vinden
het belangrijk dat de verduurzamingsopgave voor iedereen betaalbaar
blijft. Als dit betekent dat klimaatdoelstellingen niet (tijdig) behaald
worden, vinden we dat de Gemeente Veere ruimere regelingen moet
treffen voor investeringen in verduurzaming van eigen huis, zoals
energiebesparing en energieopwekking, om mensen met een smallere
beurs tegemoet te komen. Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt
duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. We bevorderen
mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van regenwater.

Draagvlak
Het CDA Veere zet in op maximaal draagvlak onder inwoners. Wij vinden
dat inwoners nog niet genoeg gehoord en betrokken worden bij het
opstellen van beleid voor de energietransitie. We vinden het belangrijk dat
inwoners genoeg informatie krijgen over verduurzamingsmogelijkheden
van hun woning, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Veel inwoners willen
namelijk graag een persoonlijke bijdrage leveren aan verduurzaming en
weten niet altijd hoe dat kan. Het CDA Veere steunt het Duurzaam Loket.
Het gemeentelijk Duurzaam Loket helpt woningbezitters bij het maken
van de juiste keuzes op het gebied van verduurzaming. Ook helpt
Duurzaam Loket met subsidiemogelijkheden en met het vinden van de
juiste bedrijven om de duurzaamheidsmaatregelen te laten uitvoeren. We
vinden dat inwoners hun eigen keuzes moeten kunnen maken wat betreft
verduurzaming.

Energieopwekking
Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote
invloed op ons landschap. De grote windmolens zijn gevestigd op Neeltje
Jans. Het CDA Veere vindt dat er verder in de gemeente geen ruimte is
voor grote windmolens. Wij vinden dat Neeltje Jans de geschikte plek voor
een windpark is en dat zonnepanelen bedoeld zijn om te plaatsen op
daken van gebouwen. Landbouwgronden en natuurgebieden moeten zo
veel mogelijk worden ontzien.
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In 2050 moeten alle woningen volledig aardgasvrij zijn en duurzaam
verwarmd worden. Voordat er grootschalig tot uitvoering van deze opgave
over wordt gegaan, wil het CDA Veere dat zorgvuldige afwegingen worden
gemaakt voor inwoners. Zo moet bekend zijn welke warmtebronnen
ingezet worden, op welke plekken en tegen welke prijs. Het CDA Veere
vindt dat inwoners vroegtijdig moeten worden betrokken in de
besluitvorming.
Voor het CDA Veere is het belangrijk dat de gemeente met het middenen kleinbedrijf (MKB) afspraken maakt op basis van wederkerigheid
(geven en nemen). Zo willen we dat met het bedrijfsleven, het onderwijs
en andere organisaties afspraken gemaakt worden op het gebied van
duurzaamheidsmaatregelen, investeringen in opleidingen ter bevordering
van toekomstig personeel, aanstellen van mensen met een beperking, een
minimaal aantal stage- en leerplekken en
investeringen in innovatie.

Ondernemers
De samenwerking tussen ondernemers en gemeente willen we
bevorderen door één aanspreekpunt voor ondernemers te organiseren dat
verantwoordelijk is voor het traject van vergunningsaanvragen, maar ook
voor kansen en vragen. Een ondernemer hoeft dus niet meer te ‘zoeken’
naar de juiste ambtenaar bij het juiste loket. Het CDA vindt bovendien dat
de vergunningsaanvraagprocedure snel en zorgvuldig moet verlopen.
We streven ernaar de belastingen voor ondernemers zo laag mogelijk te
houden. De gemeente Veere heeft een gunstig ondernemersklimaat en
dat willen we graag zo houden. Onze bloeiende recreatieve, toeristische
bedrijvigheid kan ook een keerzijde krijgen wanneer zij ongebreideld mag
groeien. Dat kan een last worden i.p.v. een lust. Vandaar dat het CDA Veere
zich inzet voor kwaliteitsverbetering van de huidige toeristische,
recreatieve sector en voor gereguleerde groei van deze sector, waarbij de
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balans tussen recreëren en kwaliteit van wonen in het oog gehouden
moet worden.
In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is
flexibiliteit belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te
ondernemen. Dat kan door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van
regels en meer ruimte voor experimenten in het op te stellen
omgevingsplan. Een goed voorbeeld is het aanleggen van privé-sanitair op
mini-campings. Het CDA Veere wil dat daar ruimte voor komt, met als
voorwaarde dat de bouw past in het landschap.
Het CDA Veere vindt het belangrijk dat de Veiligheid op de Veerse
bedrijventerreinen De Zompe en Karreveld wordt versterkt door bundeling
van de krachten. Op alle bedrijventerreinen is er een actieve rol voor de
betreffende ondernemersverenigingen dan wel voor de Federatie
Ondernemer Verenigingen (FOV). We stimuleren ook de samenwerking
naar energieneutraal ondernemen. We willen dat de gemeente
meefinanciert in onderzoeken zoals energiescans en haalbaarheidsstudies.
Het herstructureren/revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen
heeft onze voorkeur boven de ontwikkeling van nieuwe
bedrijventerreinen. Eén belangrijk aspect daarbij is de bereikbaarheid, een
goede ontsluiting naar de rondwegen is essentieel. Voor lokaal gewortelde
bedrijven moet ruimte zijn voor groei. Deze (familie)bedrijven zijn van
groot belang om de vitaliteit van de kernen te behouden.

Werk
Werken geeft mensen levensvreugde. Daarom zetten wij maximaal in op
het voorkomen van werkloosheid. Mensen die in de bijstand zitten, helpen
we met een lokale basisbaan. Dit is een parttimebaan die meer opbrengt
dan de bijstandsuitkering en gericht moet zijn op het doorstromen naar
een volwaardige baan.
Vrijwilligers en mantelzorgers boven de 65 jaar, die structureel meerdere
dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorger zijn, geven wij een
vrijstelling van de sollicitatieplicht.
Veel jongeren komen moeilijk aan een stageplaats tijdens hun opleiding.
Een stageperiode is niet alleen belangrijk voor verdere ontwikkeling van
vaardigheden en competenties, maar het is ook een voorwaarde om af te
studeren of over te gaan naar een volgend studiejaar. Veel jongeren
ondervinden stress omdat het aanbod van overheid en bedrijfsleven
ontoereikend is, in het ergste geval staken zij om deze reden hun studie.
Met als resultaat een studieschuld en geen diploma.
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Ondernemers ervaren op hun beurt een tekort aan (nieuwe) opgeleide
medewerkers. We willen daarom de samenwerking tussen regionale
opleidingscentra en het bedrijfsleven verder verbeteren om jongeren aan
een stageplek te helpen en opleidingstrajecten te ontwikkelen voor de
specifieke werkgelegenheid in de regio.
De maatschappelijke stage is voor scholen niet verplicht. Wel willen we dat
scholen gestimuleerd worden om scholieren kennis te maken met
maatschappelijke organisaties. Zo willen we dat jongeren ervaring opdoen
in een bijdrage te leveren aan de samenleving en het werken in een
(vrijwilligers)organisatie.

Landbouw
Het CDA Veere ziet de agrariër als medebeheerder van ons mooie Veerse
landschap. Laten we daarom vooral samen optrekken in het realiseren van
toekomstbestendige landbouw. Samen willen we een landbouwvisie
ontwikkelen met aandacht voor alternatieve verdienmodellen,
bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking, natuurontwikkeling en
biologische teelt. Maar het moet wel realistisch blijven.
We willen werken aan maatwerk gericht op de eigen verantwoordelijkheid
van agrariërs. Extra inspanning in ruimtelijke kwaliteit of energietransitie
levert ruimte op om te ondernemen.

4. EEN DIENSTBARE, BESCHERMENDE EN
BETROUWBARE OVERHEID
Samenleving aan zet
Het CDA Veere vindt dat burgers mee moeten kunnen denken over
oplossingen in hun buurt. Inwoners weten tenslotte het beste wat er
speelt in hun eigen omgeving. Daarom willen wij dat ook de inwoners die
zich wat minder laten horen, bereikt worden zodat ook zij gehoord kunnen
worden. Wij willen participatie bij het bestuur van de Gemeente Veere
door inwoners uit de kernen, de stads- en dorpsraden en verenigingen. Dit
betekent dat er een nieuwe, betere samenwerking ontstaat tussen
burgers en overheid.
Het CDA vindt het belangrijk dat de communicatie van de Gemeente
Veere richting de inwoners verbeterd wordt, zowel ‘op papier’ als digitaal.
De website is niet gebruiksvriendelijk en heeft een onderhoudsbeurt
nodig om er een stuk overzichtelijker uit te komen.
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Bij projecten in de buurt moet er tijdig overlegd worden met
omwonenden. Er moet gelegenheid zijn voor inwoners om mee te
denken. Zo kunnen er goede ideeën worden verzameld waardoor
bezwaarprocedures minder nodig zijn.
De Gemeente Veere kan een goede samenwerking realiseren door voor
ondernemers en inwoners met initiatieven te komen, zoals:
●
●
●
●
●
●
●
●

een apart aanspreekpunt/loket in de vorm van een casusregisseur aan
te stellen;
door ondersteuning in de vorm van tijd en deskundigheid uit de
ambtelijke organisatie;
door middelen beschikbaar te stellen als startkapitaal;
door alternatieve financieringswijzen en bekostigingsmodellen aan te
dragen;
door wet - en regelgeving en gemeentelijk beleid zoveel mogelijk
flexibel toe te passen;
door initiatieven in de samenleving in kaart te brengen via stads dorpsraden, ondernemers - en andere verenigingen.
door te zoeken naar een win - win situatie in de samenwerking/het
overleg met burgers, bedrijven en organisaties en
door met gemeentelijk beleid en bij projecten aansluiting, inbreng en
initiatieven te zoeken bij inwoners en organisaties uit de betrokken
kernen.

Het CDA Veere stelt hierbij als voorwaarde dat de gemeente een
betrouwbare en duidelijke samenwerkingspartner moet zijn. Dat zij
duidelijk, transparant en eerlijk moet aangeven wat van haar verwacht kan
worden. Vooraf moet duidelijk zijn bij welk onderwerp of project en hoe, de
inwoners betrokken worden. Daarom wil het CDA Veere dat de Gemeente
Veere:
●

●

●
●
●

een participatieplan maakt, waarin duidelijk naar voren komt op
welke terreinen participatie kan plaatsvinden, hoever de gemeente
wil gaan met de invulling van de lokale democratie, hoeveel ruimte de
inwoners krijgen en wat dat inhoudt;
vaststelt welke initiatieven/plannen gesubsidieerd worden en welke
subsidie beschikbaar is per kern, om zo ook middelen in te zetten voor
kernen waar anders geen initiatieven/plannen zouden ontstaan;
een duidelijke taakverdeling opstelt voor de samenwerking tussen de
inwoners en de gemeente;
zegt wanneer ze wel iets gaat doen met een plan en wanneer niet, om
op die manier geen valse verwachtingen te wekken bij de inwoners;
duidelijk communiceert naar de inwoners. Alle betrokkenen moeten
vroeg in het proces worden geïnformeerd en gedurende het proces
op de hoogte worden gehouden. Die communicatie moet voor alle
betrokkenen te begrijpen zijn.
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Participatie over de omgevingswet, Koudekerke

Veiligheid
Het CDA Veere vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt, thuis en
in zijn/haar omgeving. Een veilige gemeente vraagt om stevige
maatregelen: geen woorden, maar daden. Wij richten ons in het bijzonder
op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het
slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de
samenleving, zoals ondermijning en woninginbraken. Maar ook op
thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte.

We waarderen de rol van de wijkagent in onze wijken en dorpen en vinden
dan ook dat deze meer moeten worden ingezet: wijkagenten moeten als
ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig en benaderbaar
zijn in de buurt.

Gezonde gemeentefinanciën
Het CDA Veere wil dat de gemeente als een goed rentmeester met haar
geld omgaat en gezond investeert. De uitgangspunten van het CDA Veere
voor het te voeren financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, prijsbewust,
transparantie en gematigde gemeentelijke lastenontwikkeling.
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Het CDA Veere wil met deze uitgangspunten in het achterhoofd, de
structurele financiële uitdagingen waar de gemeente voor geplaatst staat,
(zoals kosten op het gebied van het sociaal domein, investeringen in de
infrastructuur, de energietransitie, aanpassingen en capaciteitsvergroting
van rioleringsstelsels aanpassen op de klimaatveranderingen en de
gevolgen van de herstructurering van het gemeentefonds) aanpakken.
Naast deze uitdagingen willen we de inwoners een fijne woonomgeving
aanbieden en de toerist een fijn verblijf waar het goed recreëren is.
Daarom wil het CDA Veere investeren in de balans tussen leefbaarheid en
toerisme, in goede maatschappelijke voorzieningen en in
duurzaamheidsdoelstellingen. We willen ervoor zorgen dat de gemeente
Veere aantrekkelijk blijft om in te wonen en te recreëren. Daarom wil het
CDA Veere dat de gemeente investeert in:
●
●
●
●

een goede balans tussen leefbaarheid en toerisme (zandfonds, meer
groen, extra controle op oneigenlijk gebruik van woningen, etc.);
maatschappelijke voorzieningen (scholen, sportaccommodaties,
dorpshuizen, sportvelden en);
het sociaal domein;
het leefklimaat;

Om dit te realiseren is geld nodig. Daarom wil het CDA dat de Gemeente
Veere de kosten van die investeringen op een evenwichtige manier oplegt
aan zowel de toeristen als de inwoners.
Het CDA Veere is voor afschaffing van de hondenbelasting. Deze belasting
is ooit ingesteld om de bestrijding van de hondsdolheid te bekostigen. Dit
is in deze tijd niet meer aan de orde en daarom kan deze belasting dus
afgeschaft worden.
Verder vindt het CDA Veere de functie van een rekenkamer in de
gemeente heel belangrijk. Een rekenkamer is in staat om te kunnen
bepalen of het gemeenschapsgeld zorgvuldig en zinnig is uitgegeven.
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KANDIDATEN
Nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Naam
Pieter Wisse
Johan Sanderse
Orestis Katsivelis
Henny van Os
Bas van Hese
Erik Joziasse
Willem den Herder
Karin Wouters
Jan Willem Reijnierse
Corina de Visser
Zacharias Roelse
Leen Meijers
Simon Lous
Hans Nonnekes
Jan Braam
Arno Wielemaker
Peter de Visser
Jan Lampert
Piet de Nooijer

Geslacht
m.
m.
m.
vr.
m.
m.
m.
vr.
m.
vr.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.
m.

Woonplaats
Biggekerke
Serooskerke
Koudekerke
Zoutelande
Zoutelande
Vrouwenpolder
Serooskerke
Zoutelande
Westkapelle
Biggekerke
Grijpskerke
Veere
Oostkapelle
Aagtekerke
Gapinge
Biggekerke
Zoutelande
Biggekerke
Zoutelande
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