
              

 

Motie ingediend in de vergadering van de gemeenteraad van Veere op 18 maart 2021 

 

Onderwerp: compensatie parkeertarieven voor eigen inwoners. 

 

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 18 maart 2021, 

Overwegende dat: 

- Het college zonder de noodzakelijke afstemming met de burgers in de desbetreffende kernen 

en met een krappe meerderheid in de raad, betaald parkeren in Veere heeft ingevoerd met 

als doel de dagtoerist mee te laten betalen aan de voorzieningen in de gemeente. 

- De petitie tegen de huidige opzet van betaald parkeren in Veere, waarin bezwaar wordt 

gemaakt tegen de wijze van invoeren van betaald parkeren, maar ook tegen de hoge 

parkeerkosten voor eigen inwoners, een uiting is van de ontstane maatschappelijke onrust. 

- Meerdere keren in de raad is gesproken over de mogelijkheid van een jaarkaart tegen een 

redelijk tarief voor de eigen inwoners maar het college vasthoudt aan een jaarkaart tegen 

een extreem hoog tarief van 150 euro. 

- De gemeente Noord-Beveland inmiddels heeft besloten de eigen inwoners te compenseren 

voor de extreem hoge parkeertarieven van de gemeente Veere middels een compensatie van 

100 euro. Daarmee zorgt deze gemeente dat haar eigen inwoners jaarrond kunnen parkeren 

voor 50 euro. De gemeente Schouwen-Duiveland kiest voor een parkeervignet van 75 euro 

voor de eigen inwoners. 

- In de PZC van 12 maart jl. wordt vermeld dat de parkeerinkomsten van de meeste Zeeuwse 

gemeenten over 2020 lager uitvielen dan die in 2019, behalve die van de gemeente Veere. In 

Veere waren de parkeerinkomsten over 2020 (mede dankzij de tariefsverhoging) bijna 

330.000 euro hoger dan in 2019. Dit los van de corona-compensatie door het Rijk van 

481.000 euro en de kostenbesparingen op bijvoorbeeld handhaving. 

Is van oordeel dat: 

- Betaald parkeren bedoeld was om de dagtoerist mee te laten betalen aan de voorzieningen 

in de gemeente. 

- De eigen inwoners via andere gemeentelijke belastingen meebetalen aan de voorzieningen 

in de gemeente en derhalve tegen een redelijk tarief moeten kunnen parkeren langs de kust. 

Verzoekt het College om: 

Jaarlijks, ingaande per 2021, aan de eigen inwoners op kenteken een compensatie te verstrekken 

van 100 euro op de Jaarkaart betaald parkeren* van 150 euro.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fracties van  

VVD, Lijst van Kervinck en SGP-ChristenUnie Veere 

M. Wisse. 



              

 

 

   Vergunning: 

* Jaarkaart betaald parkeren 

Voor bezoekers die vaak met de auto naar de Veerse kust gaan is een jaarkaart beschikbaar. Met 

deze jaarkaart kan dan geparkeerd worden op alle betaald parkeerterreinen uit de tariefzones D 

en E. Voorheen was deze kaart bekend als het jaarabonnement waterschapsterreinen. 

Dit zijn alle betaalde terreinen buiten de bebouwde kom, enkele terreinen binnen Zoutelande en 

de Traverse en Mezgerweg in Domburg. (Zone2WAL) 

 

 

 Zone2WAL (984 KB) Betaalde parkeerterreinen Van 

Woelderenlaan (Vlissingen), Galgeweg, Verlengde 

Dishoekseweg, Strandweg (allen Dishoek), Valkenisseweg 

(Biggekerke), Wulkpad, Bosweg, Strand Zoutelande, Kustlicht 

(allen Zoutelande), Traverse, Mezgerweg (allen Domburg), 

Westhove, Randduinweg, De Vier Hoogten (allen Oostkapelle), 

Oranjezon, Breezand, Veerse Dam (allen Vrouwenpolder), 

Veerse Dam, Banjaardstrand, Banjaardweg (allen Kamperland, 

Noord-Beveland) 

 

https://www.veere.nl/_flysystem/media/zone2wal_0.pdf

