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Speerpunten per kern  
 
Aagtekerke 

 ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie 

 een veilige verkeersafwikkeling door het dorp voor fietsers en voetgangers 

 voldoende bouwgrond en woningaanbod voor jong en oud 

 opwaardering van de Zuidweg als toegangsweg naar het bedrijventerrein 
 
Biggekerke 

 veilige fietsroutes van en naar Middelburg, Koudekerke en Zoutelande  

 een multifunctioneel en uitnodigend plein bij de multifunctionele accommodatie 

 behoud van het groene karakter van Biggekerke 
 
Domburg 

 blijvende aandacht voor verkeersproblematiek en onderzoek naar een verbetering 
van de oost-west verbinding (randweg) t.b.v. het verkeer richting de westzijde van 
Domburg 

 herinrichting Groentje/Ooststraat/Weststraat, waarbij de auto te gast is 

 handhaving van de Tweede woningverordening m.b.t. recreatief verhuur 
 
Gapinge 

 herinrichting Dorpsstraat westzijde (richting Serooskerke) 

 invulling van de bouwkavel van de voormalige basisschool ‘de Schutte’ (Schotsehoek) 
 
Grijpskerke 

 aandacht voor de verkeersveiligheid van de Schuitvlotstraat 

 verbreding en intensivering van het gebruik van de multifunctionele accommodatie 
Nimmerdor 
 

Koudekerke        

 verdere ontwikkeling van het dorpscentrum en verbetering van de verkeersveiligheid 

 voldoende bouwgrond en woningaanbod voor jong en oud 

 goede inrichting en betere ontsluiting van het bedrijventerrein Karreveld 

 verbetering van de verbinding en wegbewijzering tussen Dishoek en Koudekerke 
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Meliskerke 

 herinrichting van het dorpscentrum/Torenstraat/Dorpsstraat 

 voldoende bouwgrond en woningaanbod voor jong en oud 

 verbreding van het gebruik van het dorpshuis (Ons Huis) met meerdere functies 
 
Oostkapelle 

 herinrichting en aanpakken verkeersproblematiek van de Dorpsstraat/Noordweg 

 heroriëntatie op gebruik parkeerplaats Ambachtsstraat, ruimte voor fietsparkeren 

 verbetering parkeerfaciliteiten en voorzieningen (zoals toiletten en fietsenstalling) 
richting strand 

 
Serooskerke 

 herinrichting dorpskern (Torenstraat, Zandput, Vrouwenpolderseweg) met 
versterking van de kernfunctie van de Zandput 

 realisatie school en bewegingsaccommodatie(s) in Serooskerke Oost 

 sanering ‘locatie Meulenberg’ aan de Vrouwenpolderseweg 
 
Veere 

 evaluatie werking parkeerverwijssysteem en de verkeersafwikkeling in de kern 

 verbetering parkeergelegenheid voor fietsen 
 
Vrouwenpolder 

 herinrichting Fort den Haakweg inclusief verkeersafwikkeling van dit gebied 

 ontwikkeling en inrichting westelijke hoek Dorpsdijk en Monnikendijk 

 bij verhuizing supermarkt goede invulling van het vrijkomende gebied 
 
Westkapelle 

 ontwikkeling multifunctionele accommodatie aan de Molenwal en verbetering van 
de invulling van de Markt 

 bouwgrond voor starterswoningen, denk ook aan locaties huidige basisscholen  
 
Zoutelande 

 behoud parkeerterrein Nieuwstraat (terrein van de voormalige basisschool) 

 oplossen knelpunten Nieuwstraat en Westkapelseweg 
 


