Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt?
Twee jaar geleden spraken Leen Meijers, Johan
Sanderse en ondergetekende, samen met
andere partijen, over de toekomst van Veere.
Omdat we maar 2 jaar hadden, schreven we
een programma op hoofdlijnen: ‘Veere, samen
verder!’ Hierin stonden onze ambities op het
gebied van 8 thema’s. In maart 2020 begon ik
als wethouder van de gemeente Veere.
Dat was ongeveer tegelijkertijd met de komst
van corona. De wereld stond opeens stil.
Mensen raakten ziek. De ziekenhuizen
stroomden vol. We maakten ons zorgen om onze gezondheid. De bewegingsvrijheid werd
beperkt. Winkels bleven dicht. De horeca sloot en de toeristen bleven weg. Met man en
macht werd geprobeerd om het virus onder de duim te krijgen. Nu, 2 jaar later lijkt het,
wat dat betreft, de goede kant op te gaan. Helaas krijgen we nu te maken met de
gevolgen van een militair conflict in het oosten. Een nieuwe onzekerheid.
CDA Veere wil, aan het eind van deze 2 jaar, even terugblikken. Wat hebben we bereikt?
We hebben geprobeerd om de gemeente zo goed mogelijk te besturen. Om de lasten en
de lusten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Helaas ging niet alles in een keer goed. Maar
naar onze mening is er, ondanks corona, veel bereikt. Hierover leest u meer in de
samenvatting hieronder.
Een verslag van Pieter Wisse
CDA-wethouder
Openbare Ruimte - Verkeer, Vervoer & waterstaat - Sport - Cultuur - Onderwijs en
financiën, kernwethouder van Veere, Gapinge, Serooskerke en Koudekerke,
2e locoburgemeester

De 8 thema’s uit het hoofdlijnenprogramma:
1 Leefbaarheid en toerisme
2. Multifunctionele accommodaties
3. Duurzaamheid
4. Woonvisie
5. Omgevingswet
6. Landschap en groen
7. Openbaar vervoer
8. Handhaving
Hoe hebben we ons beleid bekostigd?
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1 Leefbaarheid en toerisme
De gemeente Veere is mooi. Het is fijn om hier
te wonen en te werken. Ook toeristen komen
hier graag, vooral vanwege de prachtige
omgeving. Dat is fijn, omdat het ons welvaart
brengt. Tegelijkertijd staat de leefbaarheid
onder druk. Daarom heeft het CDA zich de
afgelopen 2 jaar ingezet om ons mooie
landschap te behouden en de leefbaarheid voor
onze inwoners verder te verbeteren.
Balans leefbaarheid en toerisme
Om het evenwicht in de balans tussen leefbaarheid en toerisme terug te brengen heeft
het CDA, samen met anderen, het volgende gedaan.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
1. geen 2e woningen meer erbij in de kernen;
2. geen recreatiewoningen meer boven detailhandel en horeca;
dit zorgt voor meer betaalbare woningen voor starters;
3. minder recreatiewoningen toegestaan in het buitengebied;
dit zorgt voor behoud van ons mooie landschap;
Parkeren en verkeer
Met het nieuwe parkeerbeleid proberen we het
steeds toenemende verkeer in goede banen te
leiden, de parkeeroverlast in de kernen te
verminderen, het leefklimaat te verbeteren en
de kosten eerlijk te verdelen.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
4. samen met Provincie en Waterschap is
gewerkt aan een oplossing voor de
verkeersoverlast in Grijpskerke;
ondertussen alvast een oversteekplaats
en entree Mariekerkseweg Grijpskerke
aangepakt;
5. oplevering haven Veere;
6. oplevering Dorpsstraat Gapinge en
Dorpsstraat Oostkapelle;
7. vernieuwen van de Torenstraat in
Meliskerke, met nieuw parkeerterreintje;
8. het aantal betaald parkeerplaatsen in
centrum Domburg en Oranjeplein is
verminderd zodat zoekverkeer afneemt
en de kwaliteit van het verblijfsgebied
voor inwoners en toeristen verbetert;
9. meer fietsparkeerplaatsen langs de hele
kust;
10. nieuw stuk trottoir bij parkeerplaats
Mezgerweg Domburg;
11. oversteekplaats Burgemeester Bosselaarstraat in Aagtekerke;
12. vernieuwen van de Fort den Haakweg in Vrouwenpolder;
13. vernieuwen van de Duinweg in Zoutelande, met meer ruimte voor de fiets;
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14. nieuw parkeerterrein Nieuwstraat Zoutelande
15. nieuw parkeerterrein Bucksweg;
16. parkeerterreinen voor gratis parkeren in Veere, Domburg en Zoutelande;
17. dagtoeristen betalen mee aan (toeristische) investeringen zodat lasten voor
inwoners laag kunnen blijven.
Let op: bovengenoemde investeringen betekenen ook veel werk voor ondernemers!
Investeringen in kwaliteit van onze omgeving
In de gemeente Veere schijnt de zon vaker dan elders in Nederland. Overal kun je binnen
15 minuten op het strand zitten. CDA Veere vindt de kwaliteit van onze kust belangrijk.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
18. meer geld uitgegeven aan schoonmaak stranden;
19. meer geld uitgegeven aan toezicht op de stranden;
20. een zandfonds opgericht, zodat er voldoende zand ligt op de badstranden;
21. nieuwe toiletunits;
22. nieuwe duinovergangen, zoals
Schermershoofd Westkapelle;
23. gescheiden afvalinzameling op de
stranden;
24. in 2022 gaan we strandopgang
Oranjezon opnieuw inrichten
(beleefroute);
25. uitgangspunten vastgesteld voor het
Nehalenniagebied - versterken groen,
afspraken over architectonische kwaliteit
nieuwe hotels, strandpaviljoen;
26. vernieuwen boulevard Domburg;
Cultuur en cultureel erfgoed
Voor onze inwoners, maar ook voor onze
toeristen is kunst en cultuur belangrijk. CDA
Veere is er trots op wat inwoners en toeristen
allemaal kunnen beleven! Kunst en cultuur is
van essentieel voor ons toeristisch product en
voor de ondernemers die hiervan afhankelijk
zijn. Bijvoorbeeld als slechtweervoorziening.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt?
27. het vernieuwen van het kruis in duinen
bij Valkenisse;
28. het onderbrengen van de VVV
informatiepunten bij onze musea en extra subsidie voor onze musea geeft een
solide basis voor de toekomst van onze culturele voorzieningen;
29. meer financiële steun voor het kunst- en cultuurprogramma in de Grote Kerk
Veere met nationale en internationale artiesten en kunstenaars;
30. ook bij Stichting Tuys in Oostkapelle een informatiepunt;
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31. Wenckebachbeelden Stadhuis Veere
worden vernieuwd;
32. oude beelden hebben een nieuwe
(attractieve) functie gekregen in de
Grote Kerk;
33. in Gapinge kunstwerk ‘De dans van de
molenaarsdochters’ geplaatst;
34. de Shermantank in Westkapelle is,
meteen nadat duidelijk werd dat deze
verwaarloosd was, opgeknapt;
Sociaal Domein
CDA Veere heeft, ondanks stijgende kosten, niet bezuinigd op de zorg. Wij vinden dat
mensen die dat nodig hebben, de juiste zorg krijgen. En die hebben ze gekregen.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
35. functioneren GGD Zeeland nauwlettend gevolgd; door corona zwaar beproefd;
36. eigen toegang Wmo en Jeugdzorg opgezet (niet meer bij Porthos);
37. toegang functioneert goed, de klanttevredenheid is over het algemeen goed;
38. meer ingezet op preventie, in samenwerking met bijvoorbeeld huisartsen;
39. een aantal adviezen van de Wmo-raad opgepakt, zoals betrokkenheid huisartsen
vergroten, verbeteren klanttevredenheidsonderzoek;
40. voor het welzijn van onze inwoners zijn vrijwilligers en mantelzorgers essentieel;
CDA Veere steunt daarom het verenigingsleven, Stichting Manteling en Welzijn
Veere van harte, o.a. via steun voor ruimhartige subsidies.
Onderwijs
De toekomst van onze kinderen staat voor CDA Veere voorop. Goed onderwijs en goede
kinderopvang is daarbij erg belangrijk. De bouw van 5 nieuwe scholen, met
kinderopvang, is de belangrijkste ontwikkeling. CDA Veere heeft ingezet op de best
mogelijke schoolgebouwen.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
41. via een gunstige lening (0,65% rente, 40 jaar vast) is geld beschikbaar voor 5
energieneutrale scholen;
42. met een fris klimaat en ruimere
schoolpleinen dan de rijksnormen
voorschrijven;
43. er is veel geld beschikbaar gesteld om
de onderwijsachterstanden, die
kinderen hebben opgelopen door de
coronacrisis, weg te werken;
44. ondersteuning voor leesprojecten en
taart bij de koffie als waardering voor
onze meesters en juffen;
Sport
Goede sportvoorzieningen zijn belangrijk om lekker te kunnen sporten, maar het zijn ook
mooie ontmoetingsplaatsen voor jong en oud. De bouw en renovatie van
sportvoorzieningen in Westkapelle (sporthal!), Oostkapelle, Serooskerke en Aagtekerke
zijn dankzij CDA Veere mogelijk gemaakt.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
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45. via een gunstige lening (0,65% rente, 40 jaar vast) is geld beschikbaar voor de
broodnodige investeringen in deze sportaccommodaties;
46. de pumptrackbaan in Domburg;
47. ook in Koudekerke komt, dankzij CDA Veere, zo’n baan voor onze jeugd;
48. een uitdagende, avontuurlijke en
natuurlijke speeltuin op de dijk van
Westkapelle;
49. subsidies voor vele sportverenigingen:
van voetbal tot ringrijden;
50. ondersteuning van allerlei
sportevenementen, zoals de
Kustmarathon, zeilwedstrijd Zeeland
Regatta en het Nederlands
Kampioenschap Surf;

2. Multifunctionele accommodaties
CDA Veere heeft zich sterk gemaakt voor de
vernieuwing van onze maatschappelijke
voorzieningen, zoals nieuwe dorpshuizen,
schoolgebouwen, gymzalen, sportvelden en het
zwembad. Door goede voorzieningen neemt de
leefbaarheid toe. Mede dankzij CDA Veere
krijgen we duurzame gebouwen waarin het
gezond en fijn is om te leren, te sporten, te
werken, samen te zijn. De investeringen zorgen
voor werkgelegenheid en voor een goed
vestigingsklimaat voor inwoners en werknemers
van onze bedrijven.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
51. behoud van Herrijst op de Markt van
Westkapelle
52. plannen en geld voor mfa op de
Molenwal met sporthal;
53. dorpshuis met gymzaal en
gezondheidscentrum in Aagtekerke;
54. renovatie Halve Maan Oostkapelle;
55. mfa in Oostkapelle met 2 scholen,
kinderopvang, met mogelijk GGD;
56. geld voor renovatie Duinhelm;
57. nieuw zwembad Goudvijver in
Serooskerke;
58. geld en plannen voor mfa met school, kinderopvang, gezondheidscentrum en
gymzaal in Serooskerke Oost;
59. participatie van onze inwoners; samen met inwoners werken we de plannen uit;

3. Duurzaamheid
CDA Veere vindt duurzaamheid belangrijk. Duurzaamheid is een ruim begrip, maar het
komt er kortgezegd op neer dat we onze aarde op een verantwoorde manier door willen
geven aan onze kinderen.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
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60. om in 2050 energieneutraal te zijn hebben we een energieplan gemaakt;
61. Lening Duurzaam Langer Thuis waarmee inwoners goedkoop geld kunnen lenen
om hun woning toekomstbestendig te maken;
62. met het Duurzaamheidsfonds helpen we inwoners hun huis isoleren;
63. gescheiden afvalinzameling met als doel afval beter te recyclen;

4. Woonvisie
CDA Veere wil dat er voldoende woningen zijn voor iedereen. De laatste jaren is de vraag
naar woningen verder toegenomen. Ouderen zijn op zoek naar betaalbare
seniorenwoningen en jongeren zoeken betaalbare starterswoningen.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
64. de samenwerking met Zeeuwland is
versterkt;
65. levensloopbestendige woningen zijn
gerealiseerd in bijvoorbeeld Biggekerke;
66. er is nu weer een regeling is om
betaalbare koopwoningen bij
doorverkoop betaalbaar te houden;
67. oude huurwoningen worden vervangen;
68. illegaal 2e woningen tegengegaan, zodat
meer woningen voor eigen inwoners
beschikbaar komen en de prijs lager
blijft;
69. Woonvisie met plannen voor nieuwbouw, denk aan de woongaard in Serooskerke;

5. Omgevingswet
CDA Veere heeft de afgelopen jaren, samen met
anderen, hard gewerkt aan een plan waarin
staat hoe onze leefomgeving er over 25 jaar
dient uit te zien. We zijn zuinig op ons kapitale
landschap, er moet ruimte zijn voor
woningbouw in de kernen, behoud van
voorzieningen, kwaliteitstoerisme,
cultuurhistorie, mobiliteit, enzovoort.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
70. uitgebreide participatie met inwoners en
ondernemers;
71. een omgevingsvisie met kaders voor nieuwe ontwikkelingen;

6. Landschap en groen
Uit verantwoordelijkheidsbesef is CDA Veere bijzonder zuinig op ons kapitale landschap.
Graag versterken we de kwaliteit van dat landschap en ons groen. We willen graag
duurzaam zijn en rekening houden met het veranderende klimaat. Tegelijkertijd vinden
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we dat onze boeren hun werk moeten kunnen
blijven doen en een eerlijke boterham
verdienen. Wat hebben we de afgelopen twee
jaar bereikt:
72. er is extra geïnvesteerd in meer groen in
de kernen, meer bomen, dorpsentrees en
vlindertuinen;
73. de bloembakken zijn terug;
74. bij het vernieuwen van straten houden
we rekening met extreme regenval en
hitte, als voorbeeld noemen we het
speciale riool voor het Oranjeplein in
Zoutelande;
75. nieuwe parkeerterreinen krijgen
doorgroeistenen met een groenere
uitstraling;
76. subsidies voor bloemen in de
akkerranden;
77. aandacht voor kwalitatieve versterking
en het verdienmodel van
boerenbedrijven, zoals bijvoorbeeld mogelijk maken van privé-sanitair op
minicampings;
78. aandacht voor een pilot kleine windmolens om te voorzien in de energiebehoefte;
79. aandacht voor zon op dak en zorg voor ons landschap;

7. (Openbaar) vervoer
Mensen die niet over een eigen auto kunnen beschikken verdienen goed openbaar
vervoer, vindt CDA Veere. In de afgelopen twee jaar heeft onze wethouder intensief
overleg gevoerd met de provincie om ervoor te zorgen dat de mobiliteit van onze burgers
verbetert. Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
80. een Regionale Mobiliteitsstrategie met behoud en verbetering van de
bereikbaarheid van onze kernen;
81. behoud van de bushaltes in de kernen;
82. alternatieve vormen van openbaar vervoer, zoals combinaties met het Wmovervoer;
83. een afspraak met de provincie dat Veere een systeem van openbaar vervoer wil,
waarbij, op aanvraag, kleine bussen mensen van de ene plaats naar de andere
kunnen brengen,
84. zonder overstap;
85. en ook een goede verbinding naar de trein is gegarandeerd;
86. goed leerlingenvervoer;
87. goed Wmovervoer;
88. door goede samenwerking met het waterschap: vernieuwing van fietspaden,
bijvoorbeeld langs de kust van Dishoek en tussen Biggekerke en de duinen.

8. Handhaving
CDA Veere constateert dat steeds meer mensen de regels wat ruim opvatten. Daarbij
vroeg corona om extra maatregelen om de veiligheid van onze bewoners en gasten te
garanderen.
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Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
89. coronacoaches die onze gasten op een
vriendelijke manier wegwijs maakten;
90. extra snelheidscontroles op 30 km wegen
(al is dit nooit genoeg);
91. een apart aanspeekpunt voor
ondernemers en inwoners met plannen
om snel wegwijs te raken in de soms
ingewikkelde regelgeving;
92. een casusregisseur die per geval
adviseert;
93. meer handhaving op het illegaal gebruik
van 2e woningen;

Hoe hebben we ons beleid bekostigd?
Toen CDA Veere 2 jaar geleden bestuursverantwoordelijkheid kreeg, bleek dat er geen
geld was. Geen geld voor investeringen in maatschappelijke voorzieningen, geen geld
voor toeristische investeringen, geen geld voor goede zorg.
Daarbij kwam de onzekerheid van de coronacrisis. De wereld ging op slot: de toeristen
bleven weg. Toch heeft CDA Veere ervoor gekozen niet alleen op de winkel te passen,
maar ook plannen te maken voor de toekomst. Gelukkig hebben we de financiële
uitdagingen van de afgelopen jaren in goede banen weten te leiden.
Wat hebben we de afgelopen 2 jaar bereikt:
94. de dagtoerist betaalt fors mee aan de voorzieningen waar ook zij gebruik van
maken door het invoeren van betaald parkeren in de kustkernen, dit zorgt ervoor
dat de kosten voor onze inwoners laag blijven en iedere inwoner van Veere in zijn
eigen leefomgeving gratis kan parkeren;
95. toeristen in accommodaties zoals hotels en vakantiehuisjes betalen meer mee;
96. mede dankzij de inzet van CDA Veere zijn de toeristen bij de minicampings
ontzien;
97. een geringe verhoging van OZB belasting zorgt ervoor dat we mooie
voorzieningen houden en nog steeds een van de goedkoopste gemeenten van
Zeeland zijn;
98. mede dankzij de inzet van onze wethouder financiën heeft de gemeente een
gunstige lening afgesloten met een zeer lage rente (0,65% voor 40 jaar vast), dit
kan zorgen voor miljoenenvoordeel op de lange termijn;
99. door het afsluiten van goede contracten rond parkeren met het waterschap,
kunnen we investeren in het toeristische product zonder dat de inwoner hiervoor
extra betaalt;
100. kortom: Veere heeft weer een financieel gezonde positie en kan weer investeren.
Natuurlijk komen er weer nieuwe uitdagingen op ons pad. Gelukkig zijn er voor onze
gemeente volop kansen en mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan. We hopen
dat we de komende jaren op uw steun mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur en de fractie,
Pieter Wisse
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