
                                          

 

Begroting 2021. 

 

Voorzitter, collega’s, college, dames en heren,   

 

Onze waardering spreken wij uit voor een ieder die heeft bijgedragen aan de 

realisatie van de opmaak van de begroting 2021. In de begroting krijgen we 

inzichten in de speerpunten, activiteiten en plannen voor 2021. Wat willen we 

bereiken? En hoe kunnen we dat bereiken? De inkomsten ontvangt de 

gemeente voor het grootste deel van het Rijk en de rest ontvangt de gemeente 

uit lokale heffingen en overige inkomstenbronnen. Onze toekomstvisie en 

ambities, zijn voor het merendeel ongewijzigd. Ik benoem namens de fractie 

van DTV de koers thema’s eruit. Leefbaarheid, algemene voorzieningen en 

toerisme.  

 

 

                     



Voorzieningen; in 2014 is er beleid gemaakt om te kijken welke voorzieningen 

waar nodig zijn en waar mogelijk de voorzieningen te clusteren. Dat was het 

uitgangspunt. Later is er een voorstel gedaan om voor 21 miljoen euro diverse 

kernen te voorzien van nieuwe accommodaties. Andere, breed gedragen 

plannen, verdubbelde de beoogde investering van 21 miljoen euro en bracht de 

raad in een lastige positie. Dat kon DTV niet uitleggen en veranderde van koers. 

Nu samen met andere partijen bereiken we dat de onderwijsvoorzieningen, 

kinderopvang, ontmoetingsvoorzieningen, sportaccommodaties, Kortom; de 

maatschappelijke voorzieningen optimaal gaan worden. DTV heeft de 

afgelopen jaren zich blijvend ingezet om de vele inwoners leidend en betrokken 

te laten zijn bij de toekomstplannen. Dat is gelukt. Als zelfstandige gemeente 

mogen we er trots op zijn!  

.  

 

DorpsbelangenTVeere 

We vinden het belangrijk dat onze inwoners een plek hebben om elkaar te 

ontmoeten, te sporten en naar school te gaan. 

Getracht wordt met deze begroting om de financiële uitdagingen aan te gaan 

en onze ambities te realiseren. Om de leefbaarheid verder te verbeteren 

investeren we de komende jaren in: 5 nieuwe scholen, 4 sportaccommodaties, 

4 dorpshuizen, 1 zwembad, sportvelden. Optimaal parkeerruimte in 

woonwijken voor de inwoners, trapveldjes en speelplaatsen, grip op overlast 

extra controle op oneigenlijk gebruik van woningen.  



 

 

 

DToerismeVeere 

Wij vinden het belangrijk dat onze toeristische bezoekers blijvend komen 

genieten van onze prachtige omgeving. Ons toeristisch product; het strand , 

zee, historie, platteland, fiets- en wandelpaden en de ruime keuze 

overnachtingsmogelijkheden. Horeca, museums en ga zo maar door…. 

Investeringen in kwalitatief toerisme voor onze toeristische gasten en tevens 

om ons woon- en werkklimaat, plezier voor iedereen in onze omgeving 

aantrekkelijk te houden. Investeren we in 2021 onder andere in:  

Nieuwe projecten die in samenwerking met de gemeente tot stand komen. Er 

komt extra recreatief zand op het strand (zandfonds); meer ruimte voor de 

fiets; meer groen (extra bomen, mooiere dorpsentrees; vlindertuinen); de 

Duinweg en Langedam in Zoutelande, kamerverhuur houden wij vast aan 2 

kamers of meer legaliseren, voor 2019 nieuw beleid, herinrichting Dorpsplein 

Koudekerke (voorbereiding); natuur, cultuur en museumbehoud.  

 



Sociaal domein 

We vinden het belangrijk dat inwoners die dat nodig hebben, de juiste zorg 

krijgen. 

 

 

Stijgende kosten vragen om innovatieve oplossingen, en een goede 

voorbereiding op de toekomst. Ga ermee aan de slag. Eenzame ouderen en de 

onderzoeken, die er ooit waren dienen weer opgepakt te worden. Door de 

coronacrisis is de kans groot dat meer mensen ook jongeren werkloos raken of 

inkomstenverlies hebben. Dit heeft persoonlijke gevolgen voor de mensen zelf 

en wellicht op de gemeentelijke uitgaven in de toekomst.  

11 november, Gemeente Veere. 

Fractie DTV. 

 

 


