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Veere, samen verder! 
 

 

 

Hoofdlijnenprogramma 2020 – 2022 
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Hoofdlijnenprogramma Veere 2020 - 2022   
 

De coalitie van PvdA/GroenLinks, CDA en DTV wil een koerswijziging in het bestuur van 

Veere. Dat is nodig in het belang van de inwoners van Veere.  

Omdat in deze bestuursperiode slechts 2 jaar rest en we slagen willen maken, richten we 

ons vooral op een beperkt aantal speerpunten.  

Zo willen we flink investeren in:  

• maatschappelijke voorzieningen;  

• de balans tussen toerisme en leefbaarheid;  

• het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen.   

We gaan dit samen met de inwoners doen.    

 

We zetten in op goede verhoudingen binnen het bestuur van Veere en het versterken van 

de positie van de Raad.  

Veere is een mooie gemeente waar het goed wonen en werken is. Met dit 

Hoofdlijnenprogramma willen we dat nog beter maken.  

 

Betrokkenheid inwoners versterken   
We willen bij de uitvoering van het Hoofdlijnenprogramma nadrukkelijk de inwoners  

betrekken. Participatie bij het bestuur van Veere door inwoners uit de kernen, de stads- 

en dorpsraden, ondernemers- en andere verenigingen achten wij essentieel voor een 

eigentijds bestuur van onze gemeente.  

 

Mede op basis van de ervaringen in Veere en elders, is het nodig het proces van 

betrokkenheid en inspraak rond de besluitvorming in de Gemeenteraad duidelijker te 

maken. Voor de zomer van 2020 stellen we daarvoor een Participatienota op.  

 

Voor ondernemers en inwoners met plannen stellen we een apart aanspreekpunt aan in 

de vorm van een casusregisseur.  

 

 

Versterken van de duale rol van de gemeenteraad 
We zetten in op versterking van de duale rol van de gemeenteraad. Al in de vroege fase 

van visie- en beleidsvorming bij grote vraagstukken willen wij de raad uitnodigen mee te 

denken en richting te geven aan het beleid en bij de uitwerking hiervan. Daarbij zullen 

vaker meerdere alternatieven voorgelegd worden. 

 

Zo zullen in het kader van het opstellen van de genoemde Participatienota aan de raad 

verschillende keuzen worden voorgelegd. Het gaat dan vooral om de wijze waarop de 

raad haar kaderstellende rol kan invullen, passend bij het versterken van betrokkenheid 

van belanghebbenden.   
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Voortvarend aan de slag met speerpunten 
Ten behoeve van de slagkracht richten we ons de komende jaren op een aantal 

speerpunten.  

 

1. Leefbaarheid en toerisme 
Het evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme is in een aantal kernen verstoord. Er 

liggen veel onderzoeksresultaten, zoals de Integrale Analyse Leefbaarheid en Toerisme 

en onderzoeken en prognoses van de autonome groei van het toerisme. Daarnaast is er 

aanvullende informatie beschikbaar vanuit verschillende kernen.  

Aan de inhoud van die rapporten moeten we betekenis geven. Dat gaan we doen. We 

starten nog voor de zomer van 2020 het gesprek hierover met betrokkenen uit de 

kernen.     

 

Voor ons zijn daarbij in ieder geval van belang: 

• per kern betekenis geven aan de lusten en lasten van toerisme, zoals enkele 

kernen zelf al hebben gedaan;  

• per kern de druk op het groen en landschap in beeld brengen en de kansen voor 

verbetering; 

• per kern is al in beeld gebracht welke multifunctionele accommodaties gewenst 

zijn (zie hierna); 

• structurele werkgelegenheid, die gericht is op de leefbaarheid in de kernen. 

 

Om het herstel van de balans tussen leefbaarheid en toerisme te bereiken, zullen we 

terughoudend zijn met het toestaan van de groei van toeristische accommodaties. We 

waken ervoor dat onder het mom van kwaliteitsverbetering ongewenste groei wordt 

geïntroduceerd. Onderdeel hiervan is het in beeld brengen van de potentiële 

(uitbreidings-)mogelijkheden voor de toeristische sector in de bestemmingsplannen.  

 

Bij de afronding van de westrand van de kern Domburg is onze visie dat de vormgeving 

van toeristische verblijven het landschap moet versterken. De accommodaties staan als 

het ware in een natuurlijke en landschappelijke omgeving gesitueerd.  

 

2. Multifunctionele accommodaties  
Met een multifunctionele accommodatie willen we de gemeenschapszin, de onderlinge 

binding en contacten binnen het dorp versterken. Het is een ontmoetingsplaats van jong 

en oud, voor kaartspelers en sporters, voor schoolkinderen en gepensioneerden. Kortom, 

een ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp. Dat kan door de verschillende 

maatschappelijke functies, zoals sport- en sociaal-culturele voorzieningen, scholen, 

welzijns– en gezondheidsvoorzieningen, onder één dak te brengen. Hiermee krijgt de 

leefbaarheid van een dorp een stevige impuls. Tegelijkertijd draagt dit bij aan een goed 

vestigingsklimaat.  

Deze multifunctionele accommodaties (mfa’s) bouwen we energieneutraal, duurzaam.  

circulair en indien nodig flexibel.  

 

Nieuwe scholen bouwen we onder één dak en natuurlijk in overleg met de 

schoolbesturen. We bouwen volgens de BENG-norm (Bijna Energie Neutraal Gebouw), 

waarmee een frisse, optimale onderwijsomgeving wordt gemaakt. We maken geld vrij 

om scholen royaler te kunnen bouwen dan de rijksnormen voorschrijven. 
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In de eerste fase gaat het om 4 kernen: 

 

Oostkapelle: Sportpark “Duinhelm” verplaatsen we niet. We zetten in op het renoveren 

van de sporthal en dorpshuis “de Halve Maan” en de nieuwbouw van de twee scholen 

onder één dak. Bij de invullingen houden we uiteraard rekening met de voorstellen die 

eerder vanuit Oostkapelle zijn ingediend. Anders gezegd, het groene hart in Oostkapelle 

blijft en de voorzieningen blijven geconcentreerd. 

Westkapelle: We herpakken het pad voor de invulling van de multifunctionele 

accommodatie (mfa), zoals in de Dorpsvisie is beschreven. In Westkapelle worden de 

functies sport (sporthal), scholen en gezondheidsvoorzieningen samengebracht. Wellicht 

ook in combinatie met een verenigingsgebouw. Herrijst blijft het verenigingsgebouw van 

Westkapelle en blijft eigendom van de gemeente. Als in de mfa een volwaardig en 

gedragen alternatief wordt gerealiseerd, heroverwegen we dit.    

Serooskerke: We zetten in op een multifunctionele accommodatie in Oost met daarin de 

school, de sportzaal en een gezondheidsfunctie. Het ziet er naar uit dat de Petruskerk de 

functie van verenigingsgebouw krijgt. Voor de verplaatsing van het zwembad naar  

Serooskerke Oost wachten we de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek af.  

Aagtekerke: De realisatie van een multifunctionele accommodatie voor een 

dorpsfunctie, sportzaal en gezondheidsfunctie wordt gecontinueerd.  

We gaan in gesprek met het schoolbestuur over een combinatie van de mfa met de 

schoolvoorziening.   

 

3. Duurzaamheid 
We gaan met betrokken inwoners en ondernemers aan de slag met het treffen van 

energiebesparende maatregelen. Daarvoor zetten we in op stimuleringsmaatregelen, 

zoals het inzichtelijk maken van het economisch rendement van verduurzaming, het 

ontzorgen van inwoners bij het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, het 

ondersteunen van initiatieven van de Postcode-roos, het ondersteunen van 

energiecoöperaties, alsook bijvoorbeeld Duurzaam Oostkapelle, het opzetten van 

duurzame mobiliteit, een laadpalenplan, duurzaamheidsfonds, energieneutraal en 

circulair bouwen. De aanpak willen we per kern stimuleren.  

 

4. Woonvisie 
Er is een tekort aan betaalbare woningen voor senioren en voor starters en jongeren. 

Direct na de zomer 2020 presenteren we daarom een woonvisie. 

Het gaat vooral om het stimuleren van de doorstroming, waarmee kansen komen voor 

jongeren. We gaan daarbij ook de bestemmingsplannen doorlichten om mogelijke 

bouwlocaties voor starters- en seniorenwoningen in beeld te brengen.   

We staan open voor specifieke vormen van woningbouw, vernieuwende experimenten en 

voor betaalbare en duurzame woningen voor de genoemde doelgroepen. 

Woningcorporatie Zeeuwland speelt hierbij een belangrijke rol.  

 

5. Omgevingswet 
We grijpen de Omgevingswet aan om - met de inwoners - onze leefomgeving te 

verbeteren en de gezondheid en de veiligheid van de inwoners te beschermen. We zijn 

een pilotgemeente als het gaat om de Omgevingswet. Eind 2021 wordt de 

Omgevingsvisie vastgesteld. We zijn tevreden over de aanpak die gekozen is voor de 

invoering van de Omgevingswet in onze gemeente. De raad heeft hier haar 

kaderstellende rol naar ons idee goed vormgegeven en wij willen verder op het 

ingeslagen pad. Bij initiatieven hebben we oog voor een evenwichtige relatie tussen de 

belangen van de initiatiefnemer en die van anderen (omwonenden/omgeving).  
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6. Landschap en groen 
We moeten zuinig zijn op ons waardevolle landschap. Inwoners en gasten genieten hier 

enorm van. We zetten, in samenspraak met inwoners en gebruikers, in op het versterken 

van de kwaliteit van het landschap en het openbaar groen in de kernen. Dit sluit ook 

goed aan op onze beleidsintenties op het gebied van duurzaamheid en klimaatbeleid. We 

gaan de stads- en dorpsraden vragen met voorstellen te komen hoe we het groen in de 

kernen kunnen versterken. 

 

7. Openbaar vervoer 
We gaan in overleg met de provincie over het openbaar vervoer met als inzet behoud en 

verbetering van de bereikbaarheid van onze kernen. In dat overleg nemen we ook mee 

het behoud van de bushaltes in de kernen en nieuwe en alternatieve vormen van 

openbaar vervoer.   

 

8. Handhaving 
Handhaving is essentieel voor de leefbaarheid. Mocht er sprake zijn van 

capaciteitsproblemen in de handhaving dan kan dat resulteren in extra formatie. Een 

bijzonder punt van aandacht in dit verband is de handhaving van het 2e woningen beleid. 

 

Overige aandachtspunten  

Zoals gesteld willen we met deze speerpunten voortvarend aan de slag. Hiervoor worden 

ook organisatorische voorzieningen getroffen. Voor drie speerpunten: mfa’s, leefbaarheid 

en toerisme en duurzaamheid worden ambtelijke project- of programmaleiders 

aangewezen. Zij worden aangestuurd door de programmadirecteur, die wekelijks 

rapporteert in de vergadering van B&W.    

 

We hebben ook oog voor de kernen uit fase 2 van het project multifunctionele 

accommodaties, te weten: Koudekerke, Domburg, Meliskerke, Veere en Vrouwenpolder.  

Daarnaast hebben we aandacht voor andere zaken zoals de herinrichting van de kerkring 

in Koudekerke en de verkeersveiligheid en -doorstroming in de kernen Grijpskerke, 

Aagtekerke en Koudekerke.  

 

Hoe gaan we dit bekostigen 
De gemeente Veere heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in voorzieningen in de 

openbare ruimte, te denken valt aan: wegen, riolering, openbare verlichting en 

onderhoud van het strand. Daar genieten onze inwoners dagelijks van en dat doen onze 

gasten ook. 

De rekening voor deze investeringen is voor een belangrijk deel betaald uit de algemene 

middelen. Tegelijkertijd moeten wij constateren dat er in de afgelopen decennia niet 

gereserveerd is voor vernieuwing en renovatie van de gemeenschapsvoorzieningen. 

Investeren in behoud en versterking van deze voorzieningen vraagt om extra middelen.  

Extra middelen zijn ook nodig voor financiële risico's en uitdagingen met betrekking tot 

duurzaamheid, (extra) zandsuppleties, het sociaal domein en herstel en behoud van de 

balans tussen leefbaarheid en toerisme.  

De begroting biedt nu onvoldoende mogelijkheden om onze uitdagingen te realiseren. We 

willen daar verandering in aanbrengen. Wij vinden het daarom gerechtvaardigd om de 

gemeentelijke belastingen te verhogen, waarbij we overgaan tot het invoeren van een 

gedifferentieerd tarief voor wat betreft de toeristenbelasting. Tevens onderzoeken we op 

welke wijze de dagtoerist kan bijdragen in de kosten van de voorzieningen. Ook gaan we 

de begroting en meerjarenraming tegen het licht houden.  
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Daarnaast zetten we voor de financiering van de mfa’s in op subsidies (zoals de 

provinciale Regiodeal en Leadersubsidie), verevening en alternatieve 

financieringsvormen. Wij denken hierbij aan de BNG (verduurzaming maatschappelijk 

vastgoed met een speciale financieringspropositie) en, binnen de wettelijke 

mogelijkheden, aan Woningcorporatie Zeeuwland.      

 

Het financieringsvoorstel voor de bovengenoemde plannen presenteren we in de 

Kaderbrief 2020. Hierin maken we duidelijk hoe de investeringen kunnen worden 

gefinancierd. Uitgangspunt daarbij is een gezonde financiële positie van de gemeente, 

rekening houdend met de schuldpositie en een evenwichtige verdeling van de lasten. Zo 

is het ook de bedoeling om geld vrij te maken voor fase 1 en tevens te gaan sparen voor 

de uitvoering van fase 2 van de gemeenschapsvoorzieningen. 

 

Voor de vier mfa’s uit de fase 1 nemen we gelijktijdig een samenhangende beslissing.  

We willen daarmee zekerheid bieden dat alle vier de kernen gelijkwaardig tot uitvoering 

komen.  

 

Aan de slag 
Op basis van dit hoofdlijnenprogramma gaan we aan de slag: Veere, samen verder!  

 

 

 

Domburg, 14 maart 2020 

PvdA/GroenLinks  CDA    DTV 

 

 

Chris Maas   Pieter Wisse   Adri Roelse 

Fractievoorzitter  Fractievoorzitter  Fractievoorzitter 
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Portefeuilleverdeling 

burgemeester de heer R.J. Van der Zwaag 

wettelijke portefeuilles (openbare orde en veiligheid)  

bestuur en ondersteuning 

 

PvdA/GroenLinks, wethouder de heer C. Maas (1e loco-burgemeester) 

Ruimtelijke Ordening 

Volkshuisvesting 

Monumenten  

Sociaal Domein 

Volksgezondheid 

kernen: Aagtekerke, Biggekerke, Meliskerke, Oostkapelle en Westkapelle 

 

CDA, wethouder de heer P.A.C. Wisse (2e loco-burgemeester) 

Financiën 

Onderwijs 

Sport  

Cultuur  

Openbare Ruimte  

Verkeer , vervoer en waterstaat  

kernen: Gapinge, Koudekerke, Serooskerke en Veere 

 

DTV, wethouder de heer L.A. Roelse (3e loco-burgemeester) 

Milieu  

Economie 

Recreatie  

Gemeentelijke gebouwen  

Handhaving 

kernen: Domburg, Grijpskerke, Vrouwenpolder, Zoutelande  

 

De speerpunten Multifunctionele accommodaties, Duurzaamheid en Balans Leefbaarheid 

& Toerisme zijn per speerpunt de verantwoordelijkheid van twee wethouders: 

− Multifunctionele accommodaties: wethouders C. Maas en P.A.C. Wisse 

− Duurzaamheid, energiestrategie en klimaatadaptatie: wethouders P.A.C. Wisse en 

L.A. Roelse 

− Balans Leefbaarheid & Toerisme: wethouders C. Maas en L.A. Roelse  




