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Samen
sterker verder.

Veere

Verkiezings-
programma
VVD Veere
2022-2026.
De VVD kent als basisprincipes Vrijheid,  
Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, 
Sociale rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid.
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Een terechte vraag, want de komende periode wil de VVD nieuwe 
keuzes maken. Een betere verhouding tussen inkomsten en uitgaven. De 
parkeertarieven op een acceptabel niveau. Maatschappelijke voorzieningen 
die in een echte behoefte voorzien. En snelheid maken met de zo 
noodzakelijke woningbouw. Keuzes dus, waar onze inwoners om vragen.

De VVD wil op diverse punten een nieuwe afweging maken.
Beter kijken naar de belangen van onze inwoners. Dus redelijke 
gemeentelijke belastingen, zonder onevenredige verhogingen. Bouwen van 
voldoende woningen, zodat onze eigen inwoners niet hoeven uit te wijken 
naar Middelburg of Vlissingen. En behoud van ons prachtige landschap, dus 
geen ontsierende grote windmolens en zonneparken in de natuur en op 
landbouwgrond.

Meer oog voor de belangen van onze ondernemers. De Veerse economie 
hangt nauw samen met het toerisme en is voor Veere van vitaal belang: 
het zorgt voor werkgelegenheid, leefbaarheid in onze kernen en – via 
de toeristenbelasting – voor een belangrijk deel van de gemeentelijke 
inkomsten. Ondernemers hebben behoefte aan ruimte voor ontwikkeling en 
een gemeente die daarin meedenkt.

En tenslotte een evenwichtig en stabiel bestuur, zodat we als gemeente 
zelfstandig kunnen blijven. Een bestuur dat benaderbaar is, goed naar 
inwoners en ondernemers luistert en op basis daarvan afgewogen besluiten 
neemt. En daarbij zorgt voor een goed evenwicht tussen inkomsten en 
uitgaven. Zodat er ook in de toekomst ruimte blijft voor nieuwe initiatieven en 
we financiële tegenvallers op kunnen vangen. 

Op de volgende pagina’s leest u, waar de komende 4 jaar voor de VVD de 
belangrijkste keuzes liggen. Zodat u in maart 2022 weet, waar u voor kunt 
kiezen. 

VVD Veere

Wat willen we 
in de gemeente 
Veere bereiken?
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De belangen
van onze
inwoners.

Veere
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De VVD vindt het belangrijk voor onze inwoners dat ze ook in de eigen 
gemeente kunnen blijven wonen.

• voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten en een eigen woonplek 
zoeken.

• voor gezinnen met kinderen die om meer ruimte vragen.
• en voor ouderen, als de huidige woning te groot wordt en de behoefte 

ontstaat aan een comfortabel appartement met weinig onderhoud. 
Zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van appartementen, op initiatief van 
burgers, op het Oranjeplein in Veere.

Bovendien vragen we - voor een goede doorstroming - extra aandacht 
voor levensloopbestendige woningen.

Wij willen daarom dat woningbouw prioriteit krijgt, zodat er voldoende 
woningaanbod is voor alle doelgroepen. De VVD maakt woningbouw 
dan ook tot een belangrijk punt in de komende verkiezingen en coalitie-
onderhandelingen.  

Gezien de huidige druk op de huizenmarkt willen we ook, dat er 
zoveel mogelijk woningen – zowel in de kernen als in het buitengebied 
- beschikbaar blijven voor mensen om er zelf in te wonen. Bij een 
beleidswijziging zullen we bestaande situaties uiteraard respecteren.

Wonen
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We willen de wegen, paden en openbare ruimte van onze gemeente (met 
een mooi woord de ‘infrastructuur’) goed onderhouden. Het zorgt voor 
veiligheid en een plezierige woonomgeving. Bovendien is bewezen dat 
langdurig slecht onderhoud op termijn tot veel hogere kosten leidt.

Met het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan als uitgangspunt willen 
we een aantal knelpunten oplossen.

Grijpskerke is een belangrijk knooppunt in de route vanaf de N57 naar de 
kust. De huidige verkeerssituatie is – zeker in de zomer – ronduit gevaarlijk. 
We moeten daarom haast maken met de verbetering van de doorstroming 
in Grijpskerke.

Tijdens een aantal proeven hebben we ervaren hoe fijn het is als het 
centrum van Domburg autoluw is. Ruimte om te wandelen en lekker op 
een terrasje te zitten, zonder de last van langsrijdende auto’s. Er moet dan 
wel wat gebeuren met de verkeersafwikkeling. De huidige alternatieve 
route via de P.J.Eloutstraat / Van Voorthuijsenstraat lijkt echter niet de 
oplossing. De herontwikkeling van de westrand van Domburg biedt naar 
onze mening wel diverse mogelijkheden.

Verkeer
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De nieuwe parkeertarieven leiden tot veel onbegrip, zowel bij inwoners als 
bij ondernemers. Ook veel toeristen hebben inmiddels laten weten dat 
zij zich niet langer welkom voelen en hun vertier daarom liever buiten de 
gemeente Veere zoeken.

Het huidige parkeerbeleid brengt op die manier veel schade toe aan 
de leefbaarheid van onze inwoners en de Veerse economie. De VVD wil 
daarom de parkeertarieven normaliseren, dus terugbrengen tot een 
acceptabel niveau. Ook voor werknemers in de betreffende kernen moet 
een betaalbare parkeeroplossing komen. 

Differentiatie is goed, parkeren buiten het centrum moet aantrekkelijk zijn.  
Daarom wil de VVD een gratis parkeerterrein in elke kern met betaald 
parkeren. Het gebruik van het gratis parkeerterrein aan de Veerseweg in 
Veere bewijst hoe goed dat werkt. Op zo’n manier wordt het parkeerbeleid 
weer een sturingsmechanisme in plaats van een botte bron van inkomsten. 
En voor onze inwoners kan het recreëren in de eigen gemeente een uitje 
blijven en géén financiële aanslag.

Parkeren
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Ons landschap is ons ‘kapitaal’ en dat moeten we koesteren. 
Kleinschalige combinaties van agrarische activiteit en recreatie hebben 
een grote landschappelijke waarde en zijn aantrekkelijk voor onze inwoners 
en bezoekers. De grote waardering voor ons landschap is ook bepalend 
voor onze visie op windmolens en zonneparken. Grote windmolens blijven 
wat ons betreft beperkt tot Neeltje Jans en zonneparken komen niet in de 
natuur of op agrarische grond.

Verder mogen we trots zijn op onze cultuur en historie. Zo heeft 
Veere een aantal prachtige musea die het vaak moeilijk hebben zonder 
overheidssteun. We willen daarbij nog meer samen optrekken met de 
provincie. En er moet nu echt eens duidelijkheid komen over de toekomst 
van het Marie Tak van Poortvliet museum in Domburg. 
 

Natuur en Cultuur
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We hebben gezien wat het Corona-virus met ons kan doen. We zaten 
noodgedwongen meer thuis, sociale contacten waren minimaal en in veel 
gezinnen was het moeilijk om alle ballen in de lucht te houden. We hebben 
zo ervaren hoe belangrijk bewegen en mobiliteit is, voor iedereen maar 
vooral voor kinderen, jongeren en ouderen.

Het gemeentelijk beleid op dit punt blijft soms nog te veel hangen in mooie 
woorden. We moeten in ieder geval zuinig(er) omgaan met onze groene 
ruimtes, zodat onze inwoners optimaal worden uitgenodigd om er naar toe 
te gaan en hun beweging te krijgen. Daarnaast blijven we natuurlijk onze 
sportverenigingen ondersteunen.

Voor het welzijn van ouderen zijn sociale contacten en deelname 
aan de samenleving belangrijk. Met de beperkte mogelijkheden van 
openbaar vervoer in onze gemeente verdient dit blijvend onze aandacht. 
Burenhulp en initiatieven als Automaatje (hulp bij vervoer door vrijwilligers, 
georganiseerd vanuit de ANWB) kunnen hier prima in voorzien.

Gezondheid
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De VVD wil het graag nog eens benadrukken: recreatie en toerisme 
zijn van groot belang voor onze gemeente. Niet alleen voor onze 
ondernemers, maar vooral ook voor onze eigen inwoners.

• het zorgt voor leefbaarheid in onze kernen: door de bestedingen van 
toeristen profiteren ook onze eigen inwoners van goed gesorteerde 
supermarkten, leuke winkeltjes, fijne restaurants en een mooi cultureel 
aanbod. 

• het biedt werk: veel banen in de gemeente Veere zijn op een of andere 
manier met het toerisme verbonden.

• en het geeft welzijn: mede dankzij de inkomsten uit toeristenbelasting 
kan onze gemeente investeren in allerlei voorzieningen.

Een grote meerderheid van onze inwoners ervaart dan ook vooral positieve 
effecten van het toerisme. Natuurlijk moeten we ook alert blijven op de minder 
positieve kanten, zoals drukte, verkeersoverlast en schade aan de natuur. 

Ontwikkelingen in het verblijfstoerisme ziet de VVD met name in 
kleinschaligheid en kwaliteitsverbetering, met oog voor behoud van 
landschap en natuur.

Onze stranden zijn van cruciaal belang voor het toerisme in onze 
gemeente. Veel bezoekers komen juist voor de beleving van strand 
en zee. Goede (sanitaire) voorzieningen, bereikbaarheid en voldoende 
droog zand zijn daarvoor essentieel. Het (opnieuw) vormen van een 
zandsuppletiefonds met de andere Zeeuwse kustgemeenten kan hier een 
belangrijke bijdrage aan leveren. 

Recreatie en Toerisme
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Vanzelfsprekend wil de VVD er voor zorgen dat onze meest kwetsbare 
inwoners niet in de knel komen. Aan de andere kant vinden we het ook 
belangrijk dat de zorg voor deze inwoners efficiënt wordt georganiseerd, 
zodat die zorg snel en op de goede plaats terechtkomt.

Sinds 1-1-2020 heeft Veere voor haar inwoners een eigen toegang Wmo en 
jeugdzorg. We hebben de indruk dat dit goed functioneert. Voor een goede 
beoordeling zijn data echter belangrijk, zodat we de ontwikkelingen goed 
kunnen volgen en we tijdig kunnen ingrijpen als dat nodig is. Deze data 
moeten regelmatig (halfjaarlijks) beschikbaar zijn voor de gemeenteraad.

Per 1-1-2021 is onze gemeente t.a.v. de inkoop en het contractbeheer van 
Wmo-voorzieningen (in eerste instantie voor 2 jaar) een samenwerking 
aangegaan met het SWVO (Samenwerkingsverband Welzijnszorg 
Oosterschelderegio). Doel van deze samenwerking is verhoging van 
kwaliteit en efficiency door schaalvergroting. Alvorens een definitieve 
samenwerking aan te gaan, wil de VVD een uitgebreide evaluatie hiervan 
zien.

Goede schuldhulpverlening blijft belangrijk. Bekend is, dat preventieve hulp 
en snelle interventie noodzakelijk zijn om grotere problemen te voorkomen. 
De VVD wil dat onze uitvoeringsorganisatie Orionis hierin zoveel mogelijk 
samenwerkt met werkgevers en maatschappelijke organisaties als 
Humanitas en Schuldhulpmaatje. 

De wijze waarop we als gemeente met onze burgers omgaan, bepaalt 
voor een belangrijk deel het welzijn in onze gemeente en de VVD vindt dit 
daarom blijvend van groot belang. 

Sociaal Domein 
(Jeugdzorg, Wmo 
en participatiewet)
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van onze
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Ondernemers mogen verwachten dat ze door de gemeentelijke organisatie 
goed worden ondersteund. Helaas horen we nog veel te veel dat ze die 
steun niet of onvoldoende krijgen en daardoor verdwalen in de wirwar van 
vergunningen en eisen waar ze aan moeten voldoen.

Supermarkten, bouwmarkten, agrariërs, aannemers, tuincentra, recreatie-
bedrijven en horeca (om er maar enkele te noemen), zij dragen in belangrijke 
mate bij aan de Veerse economie en de leefbaarheid in onze kernen. 
Allemaal mogen ze verwachten dat ze bij plannen voor een nieuwe vestiging, 
een aanpassing of een uitbreiding van hun bedrijf goed en snel door de 
gemeentelijke organisatie worden geholpen. 

Er bestonden concrete plannen om de contacten tussen de gemeente en 
ondernemers via ‘casus managers’ beter te stroomlijnen. Helaas zijn deze 
plannen door het huidige college in de ijskast gestopt, maar de behoefte 
eraan is zeker niet minder geworden. Ondernemers willen 1 aanspreekpunt 
en snel duidelijkheid waar ze aan moeten voldoen. De VVD wil die 
casusmanagers daarom z.s.m. aanstellen.

De functie van ondernemersmanager heeft ruimschoots zijn waarde 
bewezen en staat voor de VVD dan ook niet ter discussie.

Ondernemers
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De VVD vindt dat gangbare en biologische landbouw heel goed naast elkaar 
kunnen bestaan en dat bestaande agrarische bedrijven voldoende ruimte 
moeten krijgen. 

Het begrip ‘reëel agrarisch bedrijf’ in bestemmingsplannen blijkt nogal eens 
een belemmering voor ontwikkeling en is aan herziening toe.

Agrarische Bedrijven

Voor minicampings willen we winterkamperen blijvend mogelijk maken en 
een eenduidige regeling t.a.v. de 20%- regeling van vaste eenheden.

Er is in Zeeland al jaren een tekort aan voldoende arbeidskrachten in 
o.a. de horeca en de recreatiesector. Wij vinden dat dit niet alleen een 
probleem is van de ondernemers, maar dat de gemeente zich hier ook 
voor moet inzetten. 

Recreatie en Toerisme
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Het belang
van een
evenwichtig
en stabiel
bestuur.

14

Veere



15

Een onderwerp dat al tot veel discussie heeft geleid. We hebben het 
dan over de vernieuwing van scholen, sportzalen en plaatsen waar 
dorpsbewoners samen kunnen komen.

De VVD wil goede voorzieningen voor onze inwoners. Het is daarbij 
belangrijk dat je als gemeente je uiterste best doet voor het algemeen 
belang en voorkomt dat een kleine groep de discussie ‘steelt’. Bovendien 
willen we – mede vanuit kostenbeheersing - graag meer samenwerking 
zien met onze ondernemers bij de ontwikkeling van maatschappelijke 
voorzieningen. Zo hoeft een dorpshuis niet per sé in handen te zijn van de 
gemeente, maar kan een kerk, restaurant of hotel met een mooie zaal vaak 
ook heel goed in deze behoefte voorzien. 

Het is inmiddels duidelijk dat met het huidige plan de gemeente in de 
financiële problemen komt. De accountant van de gemeente heeft hier ook 
al voor gewaarschuwd. En wat is dan de oplossing? Opnieuw verhoging 
van de belastingen? Nog hogere parkeertarieven? Zover wil de VVD het 
niet laten komen. 

Daarom zijn bij de ontwikkeling van maatschappelijke voorzieningen onze 
uitgangspunten: kijk eerst goed naar wat nodig is en investeer vervolgens 
op een verantwoorde en toekomstgerichte wijze.

Maatschappelijke
Voorzieningen
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De gemeente is er voor haar inwoners en ondernemers. Van de 
gemeentelijke organisatie verwachten we, dat zij luistert, zorgt voor een 
uitstekende en klantvriendelijke dienstverlening en uitvoeringsproblemen 
oplost dan wel voorlegt aan de politiek verantwoordelijke bestuurders.  
Van die bestuurders verwachten we, dat ze integer en transparant handelen. 
Op een manier die we ook terug kunnen zien in de besluitvorming. 
Bovendien dient het college de gemeenteraad intensief mee te nemen bij 
haar afwegingen. En steeds moet het algemeen belang voorop staan en 
niet dat van een kleine groep die nadrukkelijk het podium zoekt.

Omdat we van mening zijn, dat we door regionale samenwerking sterker 
staan, vindt de VVD het belangrijk om de marketing van Veere op Zeeuws 
niveau te organiseren.

Verder hechten we belang aan een goede controle op de 
uitvoeringsorganisaties. Landelijke problemen met o.a. de belastingdienst 
hebben het nut hiervan wel aangetoond. We denken dan niet alleen aan 
onze Gemeenschappelijke Regelingen, maar ook aan uitvoerenden op het 
gebied van gezondheid, jeugdzorg en de Wmo.

En – last but not least – maken we ons grote zorgen over de personele 
ontwikkelingen binnen het gemeentehuis. Door het vertrek van diverse 
afdelingshoofden en ervaren medewerkers, staat de kwaliteit van de 
dienstverlening onder druk, waardoor er o.a. achterstanden zijn ontstaan in 
de afhandeling van vergunningaanvragen.

De rustige sfeer, waardoor de gemeente Veere steeds als aantrekkelijke 
werkgever werd gezien, lijkt ernstig aangetast. Deze negatieve trend moet 
zo snel mogelijk worden doorbroken en de VVD ziet dit als een belangrijk 
onderwerp voor het nieuwe college.

Gemeentelijke
Organisatie
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De VVD wil dat Veere een zelfstandige gemeente blijft. Samenwerking 
binnen Walcheren en Zeeland is vanzelfsprekend belangrijk, maar het 
specifieke karakter van onze gemeente met 13 heel verschillende kernen, 
vraagt om een eigen benadering. Bij een fusie met Middelburg en/of 
Vlissingen zal dit onvermijdelijk ten koste gaan van het huidige karakter van 
Veere.

Die zelfstandigheid vraagt echter wel om een stabiel bestuur en een 
financieel verantwoord beleid. Twee zaken die in de huidige gemeente 
Veere echt om aandacht vragen. Met een stem op de VVD in maart 2022 
werkt u daar stevig aan mee.

VVD Veere

Tot slot


