
Prioriteiten 2018
Dankzij een financieel gezonde positie kan er 
in de gemeente Veere weer veel gerealiseerd 
worden in 2018. Bij de bespreking van de 
begroting voor 2018 heeft de VVD-fractie de 
volgende prioriteiten benoemd:

Woningbouw:
De VVD vindt dat op basis van de resultaten 
van het nieuwe woningbehoefte-onderzoek 
er per kern ruimte moet komen voor nieuw-
bouw. Waarbij het uitgangspunt is dat jon-
geren en ouderen in de eigen kern kunnen 
blijven wonen.

Landbouwnota:
In 2018 wordt de landbouwnota herzien. 
De VVD vindt het belangrijk dat de sector 
ruimschoots de gelegenheid krijgt om input 
hiervoor te leveren. Wat de VVD betreft 
moet ook worden bekeken hoe de agrarische 
sector kan bijdragen aan de doelstellingen 
van het Duurzaamheidsplan.

Mini-campings:
In 2018 wordt het beleid voor kleinschalig 
kamperen herzien. Ook hier is het belangrijk 
dat de sector input kan leveren. 

Parkeerbeleid:
Voor de VVD blijft het uitgangspunt dat we 
betaald- en vergunningparkeren alleen in-
zetten als het nodig is om het parkeren te 
reguleren. Het innen van zoveel mogelijk 
parkeergeld is geen doel op zich.

Zandsuppleties:
De VVD ondersteunt het voorstel voor een 
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Meer informatie
Meer weten over de besluiten in de gemeenteraad? 
De gemeenteraad heeft een eigen website met alle informatie over 
belangrijke besluiten en met een impressie van elke raadsvergadering: 
www.veere.nl/gemeenteraad

U kunt de raadsvergaderingen bekijken (gelijktijdig of achteraf) via:
https://www.veere.nl/gemeenteraad/live-vergadering-beeld-
volgen_48974/

Op onze website www.vvdveere.nl 
vindt u informatie over de VVD: nieuws, 
contactgegevens en standpunten. Hier 
kunt u zich ook aanmelden voor onze 
nieuwsbrief; u wordt dan elke maand op de 
hoogte gehouden van de beslissingen van 
de gemeenteraad en de standpunten van 
de VVD.

Iets te vieren?
           Anno Nu

Voor al uw diners, feesten, 
verjaardagen, bruiloften, 

recepties en condoleances.

Dorpsstraat 39-41
Oostkapelle

T. 0118 - 581366
info@annonu.eu 

 

....tussen Domburg en Oostkapelle

Wij zijn dagelijks geopend vanaf 
11.00 uur ook in de winter!!!
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Zeeuws fonds voor extra zandsuppleties, 
aangezien het strand belangrijk is voor ons 
toeristisch product. Veere zou voor een pe-
riode van 5 jaar 1 miljoen euro bij moeten 
dragen. We willen echter niet dat dit wordt 
gefinancierd door de toeristenbelasting of de 
OZB extra te verhogen.

Belastingen: 
Door een forse daling van de kosten voor de 
afvalstoffenverwerking wordt het tarief voor 
de afvalstoffenheffing met 7,25% verlaagd. 
De VVD pleit er al jaren voor dat gerealiseer-
de besparingen ten goede komen aan de 
inwoners.
Door een andere wijze van kostentoereke-
ning kan ook het tarief voor de rioolheffing 
fors verlaagd worden, namelijk met 11,75%.

Economische agenda:
De VVD vindt dat het hoog tijd wordt voor 
een goede economische agenda, gericht op 
meer werkgelegenheid in onze gemeente.

De VVD zal zich ook in 2018 weer inzetten 
voor een sterk en gezond Veere!

@vvdveere         @vvdveere

Mineke Bierens-Maljaars
Fractievoorzitter  Word lid!

Voor slechts € 25,- lid zijn van de VVD? Het kan nu met het nieuwe VVD-
introductielidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het 
lidmaatschap ook iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 
1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt 
blijven.

De betrokkenheid en steun van leden is van onschatbare waarde voor 
onze partij en ons land. Samen streven we naar een liberaler Nederland. 

www.vvd.nl/word-lid/

Raadswerk.
Gewoon.Doen 

Voor u ligt weer een gloednieuw Liberaaltje. Voor 
het 6e jaar op rij, brengen wij u via deze nieuwsbrief 
op de hoogte van wat er in de gemeenteraad 
speelt, en de mening van de VVD erover. 

Natuurlijk markeert dit Liberaaltje ook het 
begin van de campagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Op 21 maart mag u weer naar 
de stembus. Kiezen op de partij en/of persoon 
waarvan u denkt dat hij of zij het politieke werk 
gaat doen de komende 4 jaar. 
Inderdaad: gaat DOEN. Hoewel het raadswerk voor 
de leden van de gemeenteraad een ‘hobby’ is, is 
het hard werken. Stukken lezen, vergaderingen 
bijwonen, dorps- en stadsraden bezoeken, contact 
houden met mensen in het eigen dorp/stad etc. 

Het raadslidmaatschap is niet populair. Een 
oud VVD-politicus schreef er vorig jaar over: 
“Raadsleden gaan gebukt onder een te hoge 
werkdruk en de helft van de raadsleden geeft 
aan het raadswerk niet naar behoren uit te 
kunnen voeren. Daar komt nog bij dat je op menig 
verjaardagsfeest nog beter kunt zeggen dat je 
struikrover bent, dan toegeven dat je lid bent van 
de gemeenteraad.”

De VVD is er wel in geslaagd om een mooie lijst van 
kandidaten te vormen. Er zijn nieuwe fractieleden 
aangetreden die –net als de huidige fractie- gaan 
voor het politieke handwerk en gegrepen worden 
door de lokale gemeentepolitiek. 
We kunnen dat niet alleen, en hopen dan ook 
dat u ons voorziet van input. Denk met ons mee 
en geef ons informatie om ons werk beter uit te 
kunnen voeren. Heeft u een probleem, denkt u 
dat iets beter kan? Vertel het ons. De VVD wil er 

namelijk iets mee doen 
en gaat voor een beter, 
mooier, economisch en 
financieel gezond Veere. 
Dat gaan we Gewoon.
Doen. 

Marin van den Berge



Vorig jaar schreef ik in het ‘Liberaaltje’ ook over dit onderwerp, maar 
er is zoveel aan de hand dat ik het belangrijk vind om u op de hoogte 
te houden. Nog even ter herinnering: maatschappelijk vastgoed 
gaat over alle gebouwen die de gemeente in eigendom heeft, zoals 
verenigingsgebouwen, sportzalen en niet te vergeten scholen en 
peuterspeelzalen. 

De gemeente heeft twee doelstellingen: een efficiëntere inrichting 
van het vastgoed, o.a. door het ontwikkelen van zgn. multifunctionele 
accommodaties (afgekort mfa) en een flinke verlaging van het 
energieverbruik. In Zoutelande staat inmiddels zo’n mfa, waarin school, 
kinderopvang, sportzaal en verenigingsgebouw mooi verenigd zijn. En 
ook in Biggekerke wordt inmiddels hard aan een nieuwe mfa gewerkt. 

Maar ook duurzaamheid is dus een belangrijke zaak. De gemeenteraad 
heeft besloten dat in 2030 de gemeentelijke organisatie volledig 
energieneutraal moet zijn, d.w.z. dat we evenveel energie opwekken 
– bijvoorbeeld door windmolens en zonnepanelen – als we gebruiken. 
De energiehuishouding van onze gemeentelijke gebouwen is daarbij 
natuurlijk erg belangrijk. Veel van de huidige gebouwen stammen nog 
uit een tijd (jaren 60 en 70) dat dit nog nauwelijks een rol speelde. Hier 
valt dus veel te winnen, bijvoorbeeld door toepassing van duurzame 
materialen, uitstekende isolatie en zonnepanelen op het dak.          

Tot 2020 richten we ons met name op de verbetering van het vastgoed 
in de kernen Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle. 
Voor Serooskerke heeft het college in december 2017 aangegeven in 
welke richting zij denkt. In de Zandput zouden het verenigingsgebouw 
en het zwembad moeten blijven, en verder wordt nu ook Serooskerke 
Oost ‘ingericht’, het gebied tussen de N57 en het dorp, naast de 
voetbalvelden. Op deze plek wil de gemeente met name de school, 
sportzaal, sportschool en zorgfuncties plaatsen. Voor de naastgelegen 
woningen heeft dit natuurlijk een behoorlijke impact. Goed overleg 
met de bewoners en toekomstige gebruikers vinden we als VVD erg 
belangrijk. En dat geldt straks natuurlijk ook voor de inrichting van het 
vastgoed in de andere kernen. De plannen hiervoor volgen in de eerste 
helft van 2018.

“Politiek? Dat is niks voor mij! Alleen maar praten, praten, praten. Er gebeurt he-le-maal niets.” Zo heb ik er lang over 
gedacht. Ondertussen werd ik 10 jaar geleden lid van de dorpsraad van Biggekerke, want ik voel me erg thuis in het 
dorp waar ik woon. Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan een Biggekerke waar de bewoners met veel plezier wonen. 
Als dorpsraad zorgden we de afgelopen jaren voor een veiliger fietsoversteekplaats aan de rondweg. Ook hebben we 
inwoners gevonden die de mooie bankjes op het Kerkplein wilden adopteren. Namens de dorpsraad ben ik de afgelopen 
jaren nauw betrokken geraakt bij de voorbereidingen voor de bouw van de mfa. De multifunctionele accommodatie 
(school én dorpshuis onder één dak) wordt echt iets bijzonders, een gebouw met allure. 

Namens de dorpsraad had ik regelmatig contact met enkele mensen van de gemeenteraad. Ik werkte geregeld samen 
met ambtenaren van de gemeente. Ik realiseerde me: “in de politiek bereik je wél iets; er gebeurt wel degelijk iets!”. 
Daarom heb ik via de VVD enkele cursussen gedaan over Liberalisme en het werk van de gemeenteraad. Sinds kort zit 
ik in de steunfractie van de VVD.   

Ondernemen zit in je bloed en vaak gaat dat samen met veel wet- en regelgeving. Met veel interesse volg ik al jaren 
de lokale en landelijke politiek. Geven, nemen en samenwerken zijn dan sleutel tot succes. Mooie samenwerkings-
verbanden en initiatieven, zoals het Domburgse BIZ (Bedrijven Investeringszone) en ondernemersverenigingen, zijn 
dan ook van groot belang voor ondernemend Veere en zijn op vele manieren te realiseren. 
Ik woon nu bijna 8 jaar samen met mijn vrouw en onze 2 mooie dochters met veel plezier in Domburg. Voor 
de komende raadsperiode wil ik mij dan ook volledig inzetten voor verbeteringen van het ondernemersklimaat, 
duidelijke regelgeving, toerisme en vele andere standpunten van de VVD Veere, want er valt natuurlijk altijd wat 
te verbeteren. De komende maanden zal ik langs de zijlijn veel kennis en kunde op kunnen doen van de collega 
fractieleden, om zo als nieuweling binnen de politiek en als fractielid klaar te staan in april voor een mooie nieuwe 
raadsperiode. Er is werk aan de winkel!

Jan Huitema, lid van het Europees Parlement voor de VVD, heeft 1 
november jl. een werkbezoek aan Zeeland gebracht.

Dit werkbezoek begon bij de CZAV in Wemeldinge, waarna in gezelschap 
van adjunct-directeur Ko Francke het akkerbouwbedrijf van Gilles Klom-
pe op Schouwen-Duiveland is bezocht.

’s Middags was Walcheren aan de beurt en werd Jan Huitema ontvangen 
op het melkveebedrijf met mini-camping van Gerhard en Suzan de Vis-
ser. Zij hadden een leuke presentatie voorbereid en inclusief rondgang 
op hun bedrijf gaf dit een mooi beeld hoe de recreatieve tak hier op 
Walcheren samengaat met een agrarische onderneming.

In de avond was er een liberaalcafé bij Sint Anthonijshoek in Koudekerke. 
De bezoekers konden van gedachten wisselen met Jan Huitema over de 
actuele zaken en de moeilijkheden, zoals de fosfaatproblematiek, die 
agrarische ondernemers op dit moment ervaren.

Het was goed te ervaren dat Jan Huitema (zelf ook melkveehouder) weet 
waar hij het over heeft en een duidelijke visie voor ogen heeft. Hij kon 
goed uitleggen hoe de VVD in deze zaken staat en hoe hij dat wil berei-
ken. 

Ook voor de VVD-fractie uit de gemeente Veere een avond vol inspiratie; 
als iemand uit het Europees parlement, wat naar ik aanneem toch heel 
wat stroperiger is dan de Veerse politiek, zo bevlogen is, dan moet wij 
hier de mouwen ook nog maar ’s opstropen!

U gaat in maart toch ook stemmen! Want er valt écht wat te kiezen, vinden wij. 
Vanuit ons liberale gedachtegoed kijken we op een aantal punten namelijk echt 
anders tegen zaken aan dan andere partijen. Een paar voorbeelden maakt dat mis-
schien wat duidelijker.

Op dit moment is er in onze gemeente een heel bijzonder beleid m.b.t. de zon-
dagsopening van winkels. In een aantal kernen (Domburg, Veere, Westkapelle en 
Zoutelande) mogen winkeliers op zondag net zoveel open zijn als ze zelf willen, maar 
in de andere kernen is dat beperkt tot maximaal 12 zondagen per jaar. Dus ook in 
toeristische plaatsen als Oostkapelle en Vrouwenpolder! Vreemd toch, dat onderne-
mers die keuze zelf niet mogen maken. Het mag duidelijk zijn dat de VVD van mening 
is, dat deze ongelijkheid en betuttelende behandeling van zelfstandige ondernemers 
snel moet veranderen. Wij vinden dat winkeliers zelf wel de keus kunnen maken of 
ze op zondag open willen zijn of niet.

Een ander voorbeeld: sommige partijen vinden dat het toerisme in onze gemeente 
moet worden teruggedrongen, omdat het ten koste gaat van onze natuur. De VVD 
denkt hier een stuk genuanceerder over. We moeten ons prachtige landschap ze-
ker koesteren, maar ons ook realiseren hoe belangrijk het toerisme is. Voor onze 
welvaart (met meer dan 5 miljoen toeristenbelasting kunnen we heel veel doen), 
voor onze werkgelegenheid (ruim 40% van de werkgelegenheid in Veere heeft met 
toerisme te maken) en voor onze leefbaarheid (in de meeste dorpen is nu nog een 
supermarkt, die zonder toeristen echt geen bestaansrecht zou hebben). Kortom: wij 
kiezen voor een goede balans tussen natuur en toerisme. 

Op onze website staat ons hele verkiezingsprogramma en vindt u al onze standpun-
ten. En wij hopen dat u in maart voor de VVD kiest, zodat we onze gemeente in elk 
opzicht gezond kunnen houden.  

Maatschappelijk vastgoed in 
ontwikkeling

Gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018

Bezoek Europarlementariër 
Jan Huitema

Nieuw in de fractie: Nanda van den Berg

Nieuw in de fractie: Ruud van Houten
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