
 
 
Bijdrage VVD Parkeren extra raadsvergadering 31-03-2021 

 

Een extra raadsvergadering over Parkeren. Een absolute noodzaak wat de VVD betreft, want er is een 

voor Veere ongekende onrust en commotie rondom de aanpassingen met betrekking tot het 

parkeerbeleid in Veere en Domburg, en de invoering ervan in Zoutelande en andere kustkernen. 

Over geen enkel onderwerp heb ik ooit zoveel boze mails ontvangen. Van inwoners en ondernemers 

uit de kernen waar het om gaat, maar ook vanuit andere kernen in onze gemeente. Zelfs van mensen 

die onze gemeente al jaren bezoeken. Ook vanavond hebben we weer een enorme hoeveelheid 

insprekers gehoord, zoals dat ook eerder al het geval was.  

Allemaal zijn ze uiterst negatief over het beleid dat we hebben vastgesteld of over de manier waarop 

dit tot uitvoering wordt gebracht.  

 

Wat dacht u toen u de bordjes met Tageskarte €50 goedkeurde? En ze boven ‘blij dat je hier bent’ liet 

aanbrengen? Wat dacht u toen u de brief uitstuurde naar alle inwoners die voor het eerst met 

betaald parkeren werden geconfronteerd? Maakt niet uit dat de borden al geplaatst zijn? Wat dacht 

u toen de eerste lastige vragen kwamen van parkeerders vanuit het buitengebied? Van de 

ondernemers (over bijvoorbeeld de accommodatie app)? Van inwoners over visite? Vragen over 

veiligheid van kinderen en medewerkers die door het donker naar de verdere parkeerplaatsen 

moeten lopen? De eerste boze toerist en tweede woning bezitter zich meldden? Toen een petitie 

over dit onderwerp meer dan 6000 keer werd getekend?  

Waarschijnlijk niets… U had het immers veel te druk om met bloedspoed het parkeerbeleid in te 

voeren, met dollar tekens in de ogen. De exorbitante bedragen moesten immers zo snel mogelijk 

binnen komen.  

 

En dat de coronacrisis voort duurt? Dat ondernemers nu al moeite hebben het hoofd boven water te 

houden? Ook dat lijkt u niets te doen. U bent immers bezig om de hoeveelheid gasten die naar onze 

gemeente komt, nog verder te verminderen dan de corona maatregelen al doen!  

 

Sinds de coalitiepartijen dit nieuwe beleid in de raad hebben vastgesteld, en het college aan de 

uitvoering begon, zijn er al veel klachten en vragen binnen gekomen. Als VVD hebben we hier met de 

andere fracties over van gedachten gewisseld tijdens vergaderingen en in de ‘wandelgangen’. We 

kunnen dit niet op z’n beloop laten en zonder aanpassingen invoeren morgen.  

We vinden dan ook dat we de invoering uit moeten stellen. Eerst kijken hoe we de pijnpunten die er 

nu bij alle gebruikers/belangengroepen zijn, kunnen oplossen. Niet tóch invoeren en rustig 

afwachten wat voor problemen er nog meer bij komen, maar een pas op de plaats. Het gesprek aan 

gaan met inwoners en ondernemers, en naar hen LUISTEREN. Luister wat er leeft, en handel daar 

naar. Wij verwachten dat een aanpassing van het beleid u niet alleen minder problemen oplevert, 

maar op de lange termijn zelfs meer in het laatje brengt, in plaats van dat het huidige beleid 

toeristen en bezoekers weg  jaagt.  

 

Uitstel is dus écht nodig, En die tijd dan gebruiken om aanpassingen nú in gang zetten, niet pas in de 

volgende reguliere raadsvergadering (zoals u eerst van plan was met uw tijdelijke aanpassingen die u 

vanavond, onder immense druk van de samenleving en ons als oppositie voorstelt) of de hele zomer 

aanmodderen, met ontevreden inwoners, ondernemers en toeristen tot gevolg.  



 
 
De aanpassingen voor inwoners en ondernemers die wij voor ogen hebben staan in de moties die wij 

samen met SGP/CU en LvK indienen.  

Ik pik er een aantal voorbeelden van in onze ogen noodzakelijke aanpassingen uit:  

- Aanpassen van het tijdvak in Veere en Domburg. Daarmee bewijzen we én inwoners én 

ondernemers een enorme dienst! Bovendien: de dagtoerist is dan alweer vertrokken! 

- Een gratis parkeerterrein in Zoutelande, ook dit helpt inwoner en ondernemer. 

- De jaarkaart voor €75 in plaats van de €100 die u voorstelt (voor dit jaar).  

 

Aanpassingen die écht tegemoet komen aan de vraag vanuit de samenleving.  

Dat u het beleid als college wilt aanpassen op een paar kleine punten voor dit jaar is niet meer dan 

een doekje voor het bloeden. U plakt een pleister op een gapende wond. Zonder daar eerst het mes 

uit te halen, en de wond daarna te hechten. Met een tijdelijke versoepeling, want de door u 

voorgestelde aanpassingen gelden immers alleen dit jaar, laat u veel van de stortvloed aan bezwaren 

gewoon links liggen. U wilde toch ‘Samen verder”? zo luidde de titel van uw hoofdlijnenprogramma 

U wilde bij de uitvoering van uw plannen toch “nadrukkelijk de inwoners betrekken”? Participatie 

van stads- en dorpsraden “achtte u essentieel”. Zo essentieel dat nu zij allemaal in de pen klimmen 

om hun kritiek en boosheid over het rammelende beleid te uitten. En zo essentieel dat u hen niet 

eens wilde horen vanavond. U wist alles immers al. Als u écht voeling had bij wat er in de Veerse 

samenleving leeft, had u dan niet meer aanpassingen gedaan, dan die paar puntjes die wij nu 

voorgesteld krijgen? Hadden die inwoners en ondernemers dan allemaal aan onze microfoon gestaan 

om in te spreken in die grote hoeveelheid van vanavond? De VVD kan niet anders dan concluderen 

dat u geen participatie bedrijft, maar struisvogelpolitiek. Onze oproep aan college en coalitie is dan 

ook: haal uw kop uit het zand! Stel de invoering van het betaald parkeren in Zoutelande uit en 

schakel voor Veere en Domburg terug naar het beleid van de afgelopen jaren. En pas daarna het 

beleid op de pijnpunten aan: stel uit en doe iets! 

 


