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2020 was een bijzonder jaar
Beste inwoners van de gemeente Veere,  

We hebben met zijn allen een bijzonder jaar 
meegemaakt. Wie had een jaar geleden kunnen 
denken dat anderhalve meter afstand de norm 
werd? Dat mondkapjes een deel van onze outfit 
werden? Ik in elk geval niet. 

Corona
Toen in maart heel Zeeland in lockdown ging, waren de 
gevolgen niet te overzien. Van de ene op de andere dag 
werd alles anders. Voor veel ondernemers, bedrijven 
en gezinnen stond de wereld op zijn kop. Ik ben er 
trots op hoe we met de coronaregels omgingen en zo 
Veere leefbaar gehouden hebben. 

Gelukkig hebben we in de zomer een periode gehad 
dat de maatregelen versoepelden. Hierdoor hebben 
we een  redelijk goed toeristenseizoen gehad. Tijdens 
deze periode is er door veel mensen en organisaties 
hard gewerkt om het voor iedereen veilig te houden. Zo 
was de gemeente in nauw contact met de stadsraden, 
dorpsraden en ondernemersverenigingen. En hebben 
we corona-coaches ingezet om te voorkomen dat het 
op sommige plekken te druk werd. De Strandwijzer 
Veere app werkte ook goed om bezoekers naar minder 
drukke stranden te verwijzen. 

Kwetsbare groepen
Er zijn groepen die extra kwetsbaar zijn bij de 
besmetting met corona zoals bewoners van 
verpleeghuizen en zorginstellingen. Gelukkig 
kunnen zij weer bezoek ontvangen, dat is een 
tijdje niet zo geweest. Wie ook aandacht verdienen 
zijn alle mensen die dag in dag uit zorg en 
ondersteuning bieden aan anderen, als professional 
of als vrijwilliger. Zij doen fantastisch werk!

Kerst en oudjaar 2020
Kerst en oudjaar is de tijd die we normaal gesproken 
met onze familie en vrienden doorbrengen en stilstaan 
bij het afgelopen jaar. Een tijd voor goede voornemens 
en de beste wensen. Maar ook de tijd dat we dankbaar 
zijn met wat we hebben en wat we doen. 
We zullen deze tijd iets anders doorbrengen dan we 
gewend zijn. Maar ik weet zeker dat we er het beste 
van maken. 

2021
Met de spoedige komst van het vaccin gaat 2021 er 
hopelijk weer normaal en positief uitzien. Toch zijn 
we er nog lang niet. We moeten op onszelf en elkaar 
blijven letten. De komende maanden is anderhalve 
meter afstand houden, goed je handen wassen en bij 
klachten thuisblijven nog steeds van kracht.

Ook het vermijden van drukte en het dragen van 
mondkapjes kunnen daarbij helpen. Tenslotte willen 
we allemaal dat dit zo snel mogelijk voorbij gaat.
Het wordt een jaar waar we wellicht in de loop van het 
jaar meer vrijheden krijgen. Tot die tijd vertrouw ik op 
iedereen om zich te houden aan de maatregelen. 

Ik heb gezien hoe we er in onze gemeente mee 
omgegaan zijn. Samen moeten we het nog even 
volhouden. Ik reken op iedereen om dat ook te 
doen. Zodat we in 2021 elkaar weer zien in goede 
gezondheid. Ik wens iedereen hele goede feestdagen 
en een gezond en voorspoedig 2021! 

Burgemeester 
Rob van der Zwaag
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Maatschappelijk Vastgoed
Al enige tijd wordt er gewerkt aan de ver-
betering van het maatschappelijk vastgoed 
in Veere. Voorbeelden van maatschappe-
lijke vastgoed zijn zwembaden, scholen, 
dorpshuizen en sport- en gymzalen. Deze 
gebouwen zorgen voor de samenhang in de 
kernen van onze gemeente en versterken de 
leefbaarheid.

In een aantal kernen hebben de gebouwen soms 
achterstallig onderhoud of voldoen niet meer 
aan de eisen van deze tijd. Het opknappen, 
verbouwen en vernieuwen kost heel veel geld. 
Daarom bereiden we de plannen zorgvuldig voor. 

De investeringen in het maatschappelijk vastgoed 
zijn zo groot dat niet alles tegelijk kan. Daarom 
is er gekozen voor een gefaseerde aanpak. 
We starten met: Aagtekerke, Serooskerke, 
Oostkapelle en Westkapelle. De gemeenteraad 
heeft begin november 2020 met het instemmen 
van de begroting voor 2021 groen licht gegeven 
om nu echt te beginnen. 

Eind november hebben informatieavonden 
plaatsgevonden met de verschillende werkgroepen 
uit de vier genoemde kernen. Tijdens deze 
informatieavonden zijn het vervolgproces en de 
vervolgstappen toegelicht. 

Aagtekerke 
In 2021 gaan we verder met de voorbereidingen 
voor Aagtekerke. Het programma van eisen voor 
de nieuwe multifunctionele accommodatie (mfa) 
wordt verder ingevuld. Hierin komt een gymzaal, 
dorpshuis en een kleinschalige gezondheidsfunctie. 
Vervolgens wordt een architect geselecteerd 
voor het ontwerp van het nieuwe gebouw.  

In de huidige plannen staat dat ook de speeltuin 
verplaatst wordt naar de locatie van het nieuwe 
gebouw. 

Dit wordt in 2021 verder onderzocht en besloten. 
De oplevering van het gebouw staat gepland 
voor eind 2022. In 2021 stellen we ook concrete 
plannen vast voor nieuwe levensloopbestendige 
woningen (voor alle leeftijdsgroepen).

Westkapelle
Voor Westkapelle geldt dat Herrijst in 2021 
een beperkte opknapbeurt krijgt. Daarnaast 
wordt rond de zomer 2021 een besluit genomen 
over de locatie van de nieuwe multifunctionele 
accommodatie. Dit gebouw bestaat uit twee 
scholen, de kinderopvang, een sporthal, en 
mogelijk een gezondheids- en dorpshuisfunctie. 

De dorpshuisfunctie wordt alleen verplaatst als 
dit een goed alternatief is voor Herrijst en er 
voldoende draagvlak is. Na een definitief besluit 
over de locatie wordt het programma van eisen 
verder uitgewerkt. Dit is de basis voor het 
ontwerp van het nieuwe gebouw. De oplevering 
staat gepland voor half 2024. 

Oostkapelle
In Oostkapelle begint in het derde kwartaal van 
2021 de renovatie en verduurzaming van De 
Halve Maan. Bij het opstellen van het programma 
van eisen worden de gebruikers nadrukkelijk 
betrokken. 

Tegelijk met de investering in de Halve Maan loopt 
het traject rondom het integraal kindcentrum 
(IKC) met hierin twee scholen onder één dak, de 
kinderopvang en mogelijk een gezondheidsfunctie. 

De eerst maanden van 2021 staan in het teken 
van het verbeteren van huisvestingsvisies en 
ruimtebehoeften. Dit geeft weer input voor de 
locatiekeuze van het IKC. De locatiekeuze staat 
gepland rond de zomer van 2021. Als de locatie 
bekend is weten we welke aanpassingen gedaan 
moeten worden aan sportpark Duinhelm. 

Serooskerke
Zwembad De Goudvijver in Serooskerke blijft 
behouden op de huidige locatie en krijgt een 
nieuw gebouw en een (gedeeltelijk) nieuwe 
pompinstallatie. Er wordt een bouwteam 
geselecteerd dat het ontwerp uitwerkt. In het 
ontwerp houden we rekening met de mogelijkheid 
van een nieuw dorpshuis dat tegen het 
zwembadgebouw aan wordt gebouwd. Volgens 
de planning start na afloop van het zwemseizoen 
2021 de bouw van een nieuw zwembadgebouw 
op de huidige locatie.  

Het bestemmingsplan voor plangebied 
Serooskerke-Oost wordt in het derde kwartaal 
2021 vastgesteld. Op die plaats komen 
woningbouw, de school, de gymzaal en de 
kinderopvang en mogelijk de fitness. 

5 nieuwe scholen             4 sportaccommodaties        4 dorpshuizen               1 zwembad                sportvelden 
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Duurzaamheid
Ambitie vasthouden en doorpakken
Duurzaamheid is een breed begrip. Denk 
hierbij aan klimaatveranderingen, beter 
isoleren van woningen, het beter gebruiken 
van natuurlijke energiebronnen en ga zo 
maar door. 

In Veere zetten we ons in voor leefbaarheid en 
tegelijk oog houden voor onze welvaart. Dat kan 
samengaan. In de gemeente Veere gaan we hier 
met de volgende prioriteiten invulling aan geven. 

Energietransitie
De energietransitie is de omschakeling van fossiele 
brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar 
duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). 
In Zeeland werken we samen op dit gebied en 
hebben we een Regionale Energiestrategie (RES) 
opgesteld met diverse partners. Deze RES en 
meer informatie is te vinden op de website www.
zeeuwsenergieakkoord.nl. In 2021 wordt vol 
ingezet om inwoners en bedrijven te ondersteunen. 

Energie besparen
De gemeente zet vol in op energie besparen en 
isoleren. We stellen in 2021 een Transitievisie 
warmte op, net als alle andere gemeenten in 
Nederland. In deze Transitievisie staat hoe en 
wanneer we wijken aardgasvrij gaan maken. Dit 
is één van de grote opgaven om te komen tot CO2 
reductie. 

Aanpak
De gemeente Veere richt zich vooral op de 
uitvoering: dat is het belangrijkste. Het goede 
voorbeeld geven, het ondersteunen van initiatieven, 
het verbinden van partijen en het overtuigen 
en enthousiasmeren van de samenleving. Om 
samen Veere duurzaam te maken en een fijne 
leefomgeving te houden voor nu en in de toekomst.

RRE; een gratis warmtescan
Een voorbeeld van aanpakken is de Reductie 
Regeling Energieverbruik (RRE). Samen met alle 
gemeenten in Zeeland is er een regeling waarbij 
particuliere woningbezitters een beroep kunnen 
doen op kortingen of een gratis warmtescan van 
de isolatie van hun woning. 

Met de scan krijg je een aanbeveling voor de 
mogelijkheden om je woning te isoleren of andere 
mogelijkheden om het energieverbruik van de 
woning te verminderen. Deze regeling loopt tot in 
het eerste kwartaal van 2021. Inmiddels hebben 
enkele honderden woningeigenaren zich hiervoor 
aangemeld. Maar er is nog volop keuze. Het 
aanvragen van een warmtescan of een van de 
andere mogelijkheden kan via de website  

Duurzaamheidsfonds
In 2021 richt de gemeente een Duurzaamheidsfonds 
op. Hiermee willen we initiatieven stimuleren die 
aansluiten bij onze duurzaamheidsdoelen. We 
kijken goed welke criteria we hieraan koppelen 
om een zo groot mogelijk effect te bereiken in de 
praktijk. Aanvragen voor het fonds kunnen in 2022 
worden ingediend.

Opstellen Programma Duurzaamheid in 2021
In 2021 maken we van ons duurzaamheidsplan 
een programma Duurzaamheid. In dit programma 
komen concrete doelen en acties te staan. De 
belangrijkste doelen zijn een energieneutrale 
gemeente en de vermindering van de CO2 
uitstoot om de verdere opwarming van de aarde 
tegen te gaan. Dat gebeurt door te werken aan 
de energietransitie (overstappen naar duurzame 
energie) en door energie te besparen (minder 
verbruiken van energie). Ook andere onderwerpen 
als circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie 
en duurzame mobiliteit krijgen een plek in het 
programma.

Extra afvalcontainers
Het is mogelijk voor inwoners in de 
gemeente Veere om extra afvalcontainers 
aan te vragen. Hier zijn wel kosten aan 
verbonden. Heeft u niet voldoende aan de 
GFT- of restafvalcontainer dan kunt u via de 
website van de gemeente een extra afvalbak 
aanvragen. 
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Veere staat er financieel weer goed voor
Met de begroting 2021-2024 is Veere 
weer financieel gezond. We kunnen weer 
investeren in onze mooie gemeente. En 
zorgen voor balans tussen leefbaarheid 
en toerisme. De structurele financiële 
problemen waar we mee te maken hebben 
zijn met deze begroting omgebogen naar 
een structureel verantwoorde financiële 
basis. Tegelijkertijd blijven de lasten op 
een aanvaardbaar niveau. Zo blijft Veere 
aantrekkelijk voor zowel onze inwoners 
als voor onze toeristen.

Structurele financiële uitdagingen
De gemeente Veere kent een fiks aantal 
structurele financiële uitdagingen. Net als 
veel andere gemeenten hebben we te maken 
met fors stijgende kosten op het gebied van 
het sociaal domein. Wij bezuinigen niet op de 
zorg. We vinden het belangrijk dat ouderen en 
jongeren die zorg nodig hebben, de juiste zorg 
krijgen.

Verder weten we dat de komende jaren het 
toerisme toeneemt, wat vraagt om grote 
investeringen in onze infrastructuur. En de kli-
maatverandering leidt tot extra investeringen in 
bijvoorbeeld het riool en de afvalverwerking. 

Voor het energievraagstuk zal ook extra 
geld nodig zijn. Bovendien kan het nieuwe 
verdeelsysteem van het gemeentefonds 
betekenen dat kleine gemeenten minder 
geld krijgen van het Rijk. Met deze begroting 
heeft Veere voldoende mogelijkheden om de 
financiële uitdagingen aan te gaan.

Veere gaat investeren
We willen dat inwoners hier fijn wonen en dat 
toeristen graag blijven komen. Daarom gaan 
we investeren in de balans tussen leefbaarheid 
en toerisme, in goede maatschappelijke 
voorzieningen en in de leefomgeving. 

Met deze begroting kunnen de kosten van de 
investeringen goed opgevangen worden. 

Investeringen in leefbaarheid en toerisme 
Om het woon- en werkplezier voor onze inwoners 
te vergroten en tegelijkertijd onze omgeving 
aantrekkelijk te houden voor onze toeristische 
bezoekers, investeren we in 2021 onder andere in: 
• extra recreatief zand op het strand (zandfonds);
• meer ruimte voor de fiets;
•  parkeerruimte in woonwijken voor de inwoners;
•  meer groen (extra bomen, mooiere dorpsentrees; 

vlindertuinen); 
•  de Duinweg en Langedam in Zoutelande; 
• het klimaat in de school van Zoutelande; 
• trapveldjes en speelplaatsen; 
•  extra controle op oneigenlijk gebruik van 

woningen;
• restauratie van de tank in Westkapelle;
•  herinrichting Dorpsplein Koudekerke 

(voorbereiding);
•  cultuur (onder andere een mooi programma in de 

Grote Kerk Veere);
• nieuwe duintrap Westkapelle;
• laatste fase Nehalenniagebied Domburg;
• verkeersmaatregelen Grijpskerke;
• autoluw maken kernen Veere en Domburg;
• tracéstudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke;
•  openbare toiletvoorzieningen Oostkapelle en 

Koudekerke/Dishoek;
•  vernieuwen parkeerterrein Breezand 

Vrouwenpolder;
•  maatregelen bestrijden droogte sportvelden;
•  riolering en afvalverwerking (extra investeringen 

door klimaatverandering).

Investeringen in maatschappelijk 
voorzieningen
Om de leefbaarheid verder te verbeteren, investeren 
we de komende jaren ook in:
• 5 nieuwe scholen;  
• 4 sportaccommodaties; 
• 4 dorpshuizen; 
• 1 zwembad; 
• sportvelden. 

We vinden het belangrijk dat onze inwoners dichtbij 
huis een plek hebben om elkaar te ontmoeten, te 
sporten en naar school te gaan. 

We starten met investeringen in Aagtekerke, 
Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. Daarna 
komen de andere kernen aan de beurt. 

Op het gebied van maatschappelijke voor- 
zieningen realiseren we in 2021 onder andere:

Aagtekerke: 
•  vaststellen concrete plannen voor de nieuwbouw 

van de gymzaal en ontmoetingsruimte met een 
beperkte zorgfunctie;

• ontwerp nieuwe speeltuin; 
•  vaststellen concrete plannen voor nieuwe levensloop-

bestendige woningen (voor alle leeftijdsgroepen).

Westkapelle: 
•  een opknapbeurt van verenigingsgebouw Herrijst;
•  locatiekeuze en vaststellen concrete plannen voor 

een multifunctionele accommodatie met daarin 
twee scholen, kinderopvang en mogelijk een 
gezondheids- en dorpshuisfunctie.

Oostkapelle: 
• behoud van het ‘groene hart’;
•  renovatie en verduurzaming sporthal en dorpshuis 

De Halve Maan;
•  vaststellen concrete plannen voor de nieuwbouw 

van twee scholen en de kinderopvang onder één 
dak met mogelijk een gezondheidsfunctie. 

Serooskerke: 
•  vernieuwing van het huidig zwembadgebouw 

en installaties (flexibele bouw zodat op termijn 
eventueel een nieuw dorpshuis eraan vast 
gekoppeld kan worden);

•  vaststellen concrete plannen voor woningbouw, 
school, gymzaal in Serooskerke-Oost. 

Alle plannen worden samen met de betrokken 
partijen gemaakt.

Investeringen in onze leefomgeving
De klimaatverandering heeft gevolgen voor onze 
leefomgeving. Lange perioden van droogte worden 
afgewisseld door hevige regenval. Dit betekent extra 
kosten voor ons riool en de openbare ruimte. 

“We vinden het 
belangrijk dat onze 
inwoners dichtbij huis 
een plek hebben om 
elkaar te ontmoeten, te 
sporten en naar school 
te gaan.” 
Wethouder 
Pieter Wisse

We willen dat inwoners hier fijn wonen en dat 
toeristen graag blijven komen. 

Daarom gaan we investeren in de balans
 tussen leefbaarheid en toerisme, 

in goede maatschappelijke voorzieningen 
en in de leefomgeving.
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“Wij bezuinigen niet op 
de zorg. We vinden het 
belangrijk dat ouderen 
en jongeren die zorg 
nodig hebben, de juiste 
zorg krijgen.”

Wethouder 
Chris Maas 

“In 2021 gaan we 
voortvarend aan 
de slag met het 
energievraagstuk. Daar 
hebben we  geld voor 
gereserveerd.”

Wethouder 
Adri Roelse

Voor het klimaat is duurzaam afvalbeheer belangrijk. 
Het verwerken van afval wordt daarom waarschijnlijk 
duurder. En het oplossen van het energievraagstuk 
vraagt om extra geld.
Een belangrijk ander onderdeel van onze leef- 
omgeving is de groei van het toerisme. Hierdoor wordt 
het steeds drukker op de weg. Dit vraagt om een breed 
onderzoek van de verkeersproblemen. Want we zien 
dat als we ergens een verkeersprobleem aanpakken 
er ergens anders weer een probleem ontstaat. Ook 
bomen en extra groen verbeteren onze leefomgeving. 
We zetten daarom in op minder bestrating, meer 
bomen en meer vlindertuinen. 

Lasten blijven op een aanvaardbaar niveau
De gemeente kiest voor een solide begroting met 
lasten die op een aanvaardbaar niveau blijven. Een 
begroting waarmee we de stijgende kosten in de zorg 
kunnen blijven betalen. En investeringen kunnen 
doen in onze mooie gemeente voor een goede balans 
tussen leefbaarheid en toerisme. 

Om dit te realiseren heeft de gemeente geld nodig. De 
gemeente heeft daarom het volgende besloten:  
•  De onroerendezaakbelasting (OZB) wordt in 2021 

en 2022 met 5% verhoogd (plus inflatiecorrectie); 
•  De inkomsten uit de toeristenbelasting worden 

structureel verhoogd. Dat doen we met de 
invoering van een systeem met 2 tarieven: 
-  een laag tarief (€ 1,30) voor toeristen met een 

eigen verblijfsmiddel;
   -  een hoog tarief (€ 2,--) voor toeristen in hotels 

en vakantiehuisjes en dergelijke; 
    Dit is een eenvoudig uitvoerbaar systeem, gelijk 

aan onze buurgemeenten;
•  De dagtoerist betaalt meer mee aan onze voor-

zieningen door de invoering van betaald parkeren 
langs de gehele kust. (lees hierover verderop 
meer)

De belastingverhoging is zo op een evenwichtige manier 
verdeeld. En onze tarieven blijven in vergelijking met 
andere gemeenten op een aanvaardbaar niveau. 
De programmabegroting is na te lezen op 

.

De begrotingsbehandeling 2020 
Op 11 en 12 november vergaderde de 
gemeenteraad over de Programmabegroting 
2021 van de gemeente Veere. Door de coro-
namaatregelen waren deze gemeenteraads-
vergaderingen digitaal.

Op woensdag 11 november was het de beurt 
aan het college om de begroting te verdedigen 
en konden de raadspartijen hun eigen visie 
inbrengen. Op donderdag 12 november waren de 
inhoudelijke discussies en werd er gestemd over 
de ingebrachte amendementen (wijzigingen) en 
de begroting. 

Een aantal amendementen werden aangenomen 
en ook de begroting werd door de gemeenteraad 
aangenomen. 

Wilt u de begroting en de inbreng van alle 
partijen lezen of wilt u de vergadering terugzien? 

Ga daar naar . 
Klik op ‘Vergaderkalender’ en selecteer in de 
kalender donderdag 12 november.  

We willen dat inwoners hier fijn wonen en dat 
toeristen graag blijven komen. 

Daarom gaan we investeren in de balans
 tussen leefbaarheid en toerisme, 

in goede maatschappelijke voorzieningen 
en in de leefomgeving.

http://veere.begrotingonline.nl/programmabegroting-2021
http://veere.begrotingonline.nl/programmabegroting-2021
http://www.veere.nl/gemeenteraad
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Betaald parkeren langs de kust
Veere heeft veel moois te bieden; rust, zon, 
strand, groen, een prachtig landschap. Het 
college van Veere wil dat dat behouden blijft. 
We zijn zuinig op wat we hebben. Want het is 
de reden dat mensen in Veere wonen. En dat 
mensen naar Veere komen.

Om het mooie van Veere te behouden en de balans 
tussen leefbaarheid en toerisme te creëren zijn op 
het gebied van parkeren regels en voorzieningen 
nodig. 

Een aantal dorpskernen slibben in de drukke 
maanden dicht met auto’s. Dat komt de leefbaar-
heid niet ten goede. Ook voor de toerist is het soms 
zoeken naar een parkeerplaats. En het toerisme 
blijft groeien, zo is de voorspelling. Stijging van het 
aantal bezoekers betekent ook een stijging van het 
aantal recreatieve parkeerders langs de kust. Dat 
leidt hier en daar al tot overlast.  Verder moeten  we 
rekening houden met de opkomst van het gebruik 
van de fiets, zeker door de elektrische fiets. 

Met de extra inkomsten van betaald parkeren 
houden we de voorzieningen op peil die nodig zijn 
en kunnen we investeren in een leefbare omgeving. 
Denk aan de verbetering van (parkeer) infrastruc-
tuur, het opspuiten van het strand, de verbetering 
van duinovergangen en het aanleggen van auto- en 
fietsparkeerplaatsen. Zo houden we onze gemeente 
aantrekkelijk.

Het parkeerbeleid heeft een aantal uitgangs-
punten
•  De dagtoerist betaalt door de parkeerbelasting 

ook een stukje mee aan de (toeristische) voor-
zieningen. Dat vinden we eerlijk, zij genieten 
namelijk ook van alles wat Veere te bieden heeft;

•  De leefbaarheid in de woonstraten verbeteren 
door minder overlast van zoekverkeer en parke-
rende dagtoeristen;

•  Een uniforme aanpak langs de Veerse kust.

Samen knelpunten inventariseren
Het invoeren van betaald parkeren is een ingewik-
kelde puzzel. Dat doen we niet alleen. We voeren 
gesprekken met stads- en dorpsraden, onderne-
mersverenigingen, sportverenigingen, zorgverle-
ners, kerken, supermarkten enzovoort. 
Er is op uitgebreide schaal gesproken om te komen 
tot maatwerkoplossingen voor aangedragen knel-
punten. Maatwerk wordt gevonden in afwijkende 
venstertijden, vrije parkeerduur en locatie-gebon-
den maatwerk. 

Maatwerk Zoutelande, Domburg en Veere 
vastgelegd
In de kernen Domburg, Veere en Zoutelande wordt 
in 2021 gestart met de invoering van het nieuwe 
parkeerbeleid. Het maatwerk dat in deze kernen 
wordt toegepast, is vastgelegd in een document. 
Voor de kernen Oostkapelle, Westkapelle, Vrou-
wenpolder en Dishoek en eventuele extra kustpar-
keerterreinen volgt een maatwerkbesluit in 2021. 
Dit doen we nadat we met de belanghebbenden in 
deze kernen hebben gesproken. 

Parkeervergunningen voor inwoners 
We hebben vastgesteld wat de verschillende par-
keervergunningen voor inwoners gaan kosten. De 
eerste parkeervergunning is gratis, de tweede ver-
gunning kost 40 euro per jaar. Inwoners kunnen 
met hun parkeervergunning overal binnen hun 
eigen dorp of stad gratis parkeren. Deze parkeer-
vergunningen staan op kenteken. Dat is een ver-
andering voor Domburg en Veere waar nu al deels 
betaald parkeren geldt. 

Hoe werkt het parkeren voor visite
Bewoners van een vergunninghouder zone kunnen 
hun visite aanmelden via een zogenaamde visi-
te-app. Dat is een zogenaamde digitale kraskaart 
waarmee de visite goedkoop kan parkeren (2 cent 
per minuut per kenteken, dagkaart maximaal 4 
euro). Het aanmelden gaat vrij eenvoudig door 
het kenteken van de visite in de app in te vullen. 
Voor mensen die niet handig zijn met een computer 
of mobiele telefoon blijft de mogelijkheid van een 
fysieke  kraskaart bestaan.  

Parkeertarieven betaald parkeerterreinen
We hebben vastgelegd waar welk parkeertarief 
geldt. We werken met tariefzones A t/m E van de 
parkeerterreinen.
Iedere zone heeft een eigen tarief, dagvenster en 
jaarvenster. In het algemeen zijn de terreinen het 
dichtst bij het centrum en het strand het duurst. In 
de winter (november t/m februari) is het parkeren 
op terreinen die behoren tot de tariefzones C t/m E 
gratis. Omdat in de kern Veere alle terreinen vallen 
onder tariefzone A of B, maken we daar het terrein 
Kanaalweg westzijde/Mauritsbolwerk in de winter 
gratis.

Jaarkaart betaald parkeren 
Voor bezoekers die vaak met de auto naar de Veerse 
kust gaan is een jaarkaart beschikbaar. Met deze 
jaarkaart kan geparkeerd worden op alle betaald 
parkeerterreinen uit de tariefzones D en E. Dit zijn 
alle betaalde terreinen buiten de bebouwde kom, 
enkele terreinen binnen Zoutelande en de Traverse 
en Mezgerweg in Domburg. De D/E-vergunning is 
door eenieder aan te vragen en kost € 150 per jaar.

Parkeerbeleid draagt bij aan duurzaamheid
We verwachten dat door het invoeren van het par-
keerbeleid bezoekers vaker gebruik gaan maken 
van de fiets. Daarom gaan we op een aantal 
plaatsen parkeerruimte voor auto’s omvormen naar 
fietsparkeerplaatsen. 
Ook zorgt het terugdringen van het zoekverkeer in 
de kustkernen ervoor dat er minder autobewegin-
gen zijn. 

Dit komt de leefbaarheid ten goede en zo stoten we 
minder CO2 en andere schadelijke uitlaatgassen uit. 

Invoering doen we stap voor stap
De invoering van het parkeerbeleidsplan doen we in 
een aantal stappen. In het voorjaar 2021 wordt het 
nieuwe parkeerbeleid ingevoerd in de kernen 
Domburg, Veere en Zoutelande. In Domburg en 
Veere verdwijnt dan vergunning vrij van kenteken. 
En de tarieven van de parkeerterreinen veranderen. 

De enige kern waar in het voorjaar van 2021 
volledig nieuw betaald parkeren wordt ingevoerd, 
inclusief vergunninghouderzone is Zoutelande. 
Zoutelande wordt dan in de hele kern vergunning-
houders gebied, met uitzondering van de betaald 
parkeerterreinen. 

De invoering in Vrouwenpolder, Dishoek, Westka-
pelle en Oostkapelle en eventuele extra
kustparkeerterreinen volgt daarna. Dit heeft alles 
te maken met het zorgvuldig uitwerken
van maatregelen.

Huidige parkeervergunningen
De nieuwe regels en tarieven verwerken we begin 
2021 in het aanvraagsysteem voor parkeerver-
gunningen. Alle bestaande (huidige) parkeer-
vergunningen krijgen daarom verlenging tot en 
met 31 maart 2021. Uiteraard is het mogelijk om 
tussentijds nieuwe parkeervergunningen aan te 
vragen. De tussentijds verstrekte parkeervergun-
ningen zijn geldig tot en met 31 maart 2021. 
Parkeervergunningen voor de periode vanaf 1 
april 2021 kunnen aangevraagd worden vanaf 1 
maart 2021. 

De gemeente informeert de inwoners wanneer het 
parkeerbeleid in hun kern wordt ingevoerd. En hoe 
de aanvraag voor een parkeervergunning enzovoort 
verloopt. 

Alle informatie over betaald parkeren komt op 
.

http://www.veere.nl/parkeerbeleidsplan-2020
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Woningen in Veerse kernen alleen voor 
hoofdbewoning
Op 10 december stelde de gemeenteraad het 
Wijzigingsbesluit Huisvestingsverordening 
tweede woningen Veere 2019 vast. Dit 
betekent dat ook de centrumgebieden van onze 
kernen onder deze verordening vallen. Deze 
verordening beperkt het gebruik van woningen 
in onze kernen als tweede woning. Hiermee 
bereiken we dat meer woningen beschikbaar 
zijn voor permanente bewoning. 

Onze gemeente is aantrekkelijk om te wonen, te 
werken en te recreëren. Veel mensen hebben hier 
daarom graag een tweede woning waar zij weekenden 
en vakanties doorbrengen. Deze woningen staan een 
groot deel van de tijd leeg. De eigenaren nemen 
beperkt of niet deel aan het maatschappelijk leven in 
de dorpskern. Permanente bewoning is beter voor de 
sociale binding in de kernen en het voorkomt dat er 
een tekort aan woningen ontstaat. 

Overgangsregeling
Deze gewijzigde verordening gaat in per 1 januari 
2021. Voor de eigenaren van panden in de 
centrumgebieden die op 31 december 2020 al in 
gebruik zijn als tweede woning is overgangsrecht van 
toepassing. Dat overgangsrecht houdt in dat:
•  Het gebruik als tweede woning door de huidige 

eigenaar mag worden voortgezet;
•  Dit gebruik ook mag worden voortgezet na 

vererving, schenking of verkoop aan een familielid 
tot en met de 2e graad (broers, zussen, kinderen, 
stiefkinderen, kleinkinderen, opa’s, oma’s, 
schoonzussen, zwagers, stiefzussen en stiefbroers);

•  Als de tweede woning gebruikt wordt als 
hoofdbewoning, langer dan een jaar, vervalt dit 
overgangsrecht en kan het geen tweede woning 
meer zijn.

Mensen die na 1 januari 2021 een pand kopen in onze 
woonkernen mogen dit pand niet als tweede woning 
gaan gebruiken.

Leefbaarheid en toerisme
Veere is een aantrekkelijke gemeente om te 
bezoeken. Het toerisme is de afgelopen jaren sterk 
toegenomen. Dat betekent dat er veel levendigheid 
en veel toeristische bedrijvigheid is.  Het college 
zoekt naar een balans tussen een gezonde economie 
en een leefbare gemeente. Met het wijzigen van de 
verordening wil het college de leefbaarheid in de 
kernen versterken en meer (betaalbare) woningen 
beschikbaar krijgen voor permanente bewoning.

Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021
Op woensdag 17 maart 2021 zijn de Tweede 
Kamer verkiezingen. Het is belangrijk dat 
iedereen op een corona-veilige manier zijn 
stem kan uitbrengen. Daarom worden er 
aanvullende maatregelen genomen in verband 
met COVID-19. Minister Ollongren is bezig 
om deze aanvullende maatregelen wettelijk 
te regelen in de Tijdelijke wet verkiezingen 
COVID-19.

In de gemeente Veere zijn in ieder geval de volgende 
maatregelen al genomen:

Vervroegd stemmen in de  stembureaus in 
Oostkapelle en Koudekerke
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn de 
stembureaus in Oostkapelle (Sporthal de Halve 
Maan) en Koudekerke (Sportcentrum de Couburg) 
twee dagen extra open. Deze vervroegde 
openstelling is vooral bedoeld voor kiezers met een 
kwetsbare gezondheid. De reden hiervoor is dat 
kiezers die tot de coronarisicogroep horen hun stem 
eerder kunnen uitbrengen. Het is op deze dagen 
minder druk en dat is goed voor het houden van de 
1,5 meter afstand tot elkaar.   

Briefstemmen
Alle kiezers van 70 jaar en ouder kunnen per brief 
stemmen. Hoort u bij deze doelgroep, dan ontvangt 
u hier meer informatie over bij uw stempas, die u 
zoals gebruikelijk per post ontvangt.

Andere locatie stembureau
Enkele van onze gebruikelijke stembureaus voldoen 
niet aan de corona-richtlijnen. Daarom moeten we 
uitwijken naar een andere locatie. Deze locaties 
worden later gepubliceerd op onze website.

Geen mobiel stembureau
Deze verkiezingen zijn er geen mobiele 
stembureau’s. Samen met de verzorgingstehuizen 
is hiervoor gekozen. 

Maatregelen op het stembureau
Om te voldoen aan de richtlijnen van het Ministerie 
richten we stembureaus anders in dan u gewend 
bent. Op iedere locatie zal een gastheer of gastvrouw 
de doorstroom en het naleven van de COVID-19 
maatregelen in goede banen leiden. 

Wilt u helpen 
op één van de 
stembureaus?
Wij zoeken nog gastheren/gastvrouwen, 
stembureauleden en stemmentellers.

Meer informatie of direct aanmelden: 
verkiezingen@veere.nl 
of bel (0118)555 444 en vraag naar 
Tanja Davidse of Josh Welleman. 

Kijk voor meer informatie op 

http://www.veere.nl/verkiezingen.


Wij wensen u 
een voorspoedig 
en gezond 2021!

www.veere.nl


