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‘Trots op Veere’ 
 

Lijst van Kervinck dankt de ambtelijke organisatie heel hartelijk voor haar inzet voor de ingediende 

begroting voor het jaar 2021. De Gemeente Veere is een prachtige gemeente. Vele toeristen uit eigen 

land hebben dat dit jaar mogen ontdekken, voor zo ver ze het nog niet wisten, hoe wonderschoon 

Veere is.  

Witte schone stranden, duinlandschappen, mooie landerijen en pittoreske dorpjes. Normaliter zijn er 

een aantal evenementen in onze gemeente die als hoogtepunt kunnen worden beschouwd. 

Hoogtepunten voor inwoners én toeristen.  

Surrender Hrieps, de Kustmarathon en Jazz By The Sea. Maar ook minder grote en toch karakteristieke 

Veerse evenementen zoals gaaischieten, ring - en sjeesrijden en de solexraces.  
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Kortom er is veel om trots op te zijn in Veere. Maar hoe behouden we die trots. En hoe betalen we die 

trots. Door de Corona crisis zijn alle evenementen in de Gemeente Veere afgelast. De horeca is voor 

de tweede keer dicht. Veel zaken zijn in korte tijd erg onzeker geworden. In juli van dit jaar schotelde 

het college ons een zeer zwaarmoedig en zwartgallig perspectief voor. De gederfde inkomsten zouden 

in de miljoenen lopen. Een grote greep uit de financiële reserve zou nu moreel verantwoord en 

noodzakelijk zijn. De belastingen moesten flink omhoog. Kortom de Veerse burger zou pijn in de 

portemonnee ervaren.  

Achteraf bezien, mede door de compensatie vanuit de Rijksoverheid, allemaal schromelijk overdreven. 

De financiële ramp voor de Gemeente Veere blijkt heel wat minder dan gevreesd. Nog geen 1 miljoen 

euro bedraagt de schade. Maar ondanks dat gaan de lasten in Veere toch fórs omhoog. Snapt u het 

nog….? 

 

                                       

                                                                      ‘’we wisten van niets, maar dachten in het groot’’ 

                                                                                                                                                                             De Dijk 

 

 
 

De agenda van dit college is bijna volledig gericht op MFA’s. Koste wat het kost moeten die plannen 

gerealiseerd worden. Wethouder Maas laat optekenen in de PZC dat ‘’ Voorzieningen bepalen of 

mensen zich in dorpen vestigen’’. Die uitspraak intrigeerde ons. Laten we als voorbeeld de MFA in 

Biggekerke nemen. In 2018 telde Biggekerke 885 inwoners, in 2019 873 en op 1-1-2020 874 inwoners. 

Zo een explosieve groei van het aantal inwoners zie je maar zelden in een dorp.  

Kan het college staven met feiten en cijfers dat er structureel meer mensen in een kern komen wonen 

als er een MFA aanwezig is? En is het gezien de onvoorspelbaarheid van de Corona crisis nog wel van 

deze tijd om gemeenschapshuizen te realiseren in deze 1,5 meter samenleving? 

Als deze begroting aangenomen gaat worden gaat dit hele grote gevolgen hebben. Grote gevolgen 

voor de inwoners én voor de financiële positie van de Gemeente Veere. Lijst van Kervinck maakt zich 

zorgen en vraagt zich sterk af of de coalitiepartijen wel beseffen waar ze straks ja tegen zeggen.  
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                   Betekenis 'participatie' 

par·ti·ci·pa·tie (de; v; meervoud: participaties)1het hebben van aandeel in iets; = deelname 

 

Hierboven zet ik graag voor het college nog even uiteen wat de betekenis is van het woord 

participatie. Lijst van Kervinck kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het college hiervan op de 

hoogte was.  

De invoering van het betaald parkeren vorige maand was een dieptepunt in de Veers politiek. elf 

insprekers gingen zwaar ontmoedigd en teleurgesteld naar huis. Geen participatie, geen democratie 

maar toch betaald parkeren. Doorgedrukt door een coalitie met de kleinst mogelijke meerderheid. 

Allemaal om er voor te zorgen dat de schop de grond in kan. Dit college regeert namelijk nog maar 1,5 

jaar tot de verkiezingen in 2021 (gelukkig!) De participatie, communicatie en samenwerking zijn bij dit 

college vér onder de maat. De PZC kopte 16 september ‘Veers college moet beter luisteren naar 

inwoners’. Daar hebben wij niks meer aan toe te voegen! 
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Voorzitter,  

Ik wil, ondanks alles, graag ook nog een aantal positieve zaken benoemen. Dat de tank in Westkapelle 

is gered van de ondergang, daar zijn we erg blij mee. Voorts stemt het ons positief dat we in Veere 

gaan nadenken over Mobiliteit Hubs.  

Met betrekking tot toerisme en de balans tussen kwantiteit en kwaliteit wil LVK het college meegeven 

zich te verdiepen en te richten op Kunsttoerisme. Compleet verzorgde pakket reizen met betrekking 

tot kunst. Westkapelle, Domburg en Veere hebben alle drie een kunstzinnig verleden. Een toeristische 

kunstroute. Waar schilderlessen, kooklessen, bezoeken aan musea, ateliers en andere culturele zaken 

centraal staan. Wellicht een mooie nieuwe taak voor het VVV 2.0.  

Toekomst Gemeente Veere 

Om Veere tot in lengte van dagen en jaren zelfstandig te laten blijven zal er op korte termijn 

krimp/toekomst beleid gemaakt moeten worden. Niet blindstaren op MFA’s maar kijk breder en 

verder. Huisvesting voor jongeren maar ook werknemers en forensen in de gemeente Veere. Een goed 

vestigingsklimaat creëren. Zodat we de krimp in Veere de nek omdraaien. Bovendien huisvesting voor 

werknemers in bijvoorbeeld de veerse horeca scheelt jaarlijks vele mobiliteitsbewegingen die drukken 

op de leefbaarheid. Alleen met die grondhouding behouden we de Gemeente Veere als zelfstandig 

functionerende Gemeente.  
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Namens de Fractie Lijst van Kervinck,  
 

Dhr. S. van Kervinck, Fractievoorzitter  

Dhr. J.Y.W. Steketee, Commissielid  




