
De gemeente Veere heeft een roerige tijd achter de rug 
en moet in de komende periode nieuwe keuzes maken. 
De VVD-fractie heeft daarbij de volgende prioriteiten 
benoemd:

* Wonen: de VVD vindt dat er haast gemaakt moet worden met 
woningbouw. Voldoende woningaanbod voor alle doelgroepen, 
met extra aandacht voor levensloopbestendige woningen. Wij 
willen graag dat oudere inwoners in hun vertrouwde kern kunnen 
blijven wonen en daardoor een goede doorstroming op gang 
komt.

* Parkeren: de VVD ziet parkeerbeleid als een 
sturingsmechanisme. Middel om de dagtoerist bij te laten dragen 
aan de toeristische voorzieningen en het parkeren te reguleren. 
Het innen van zoveel mogelijk parkeergeld is geen doel op zich.

* Verkeer: de VVD wil de infrastructuur goed onderhouden, 
dit draagt bij aan een fijne woonomgeving en veiligheid. De 
problemen in Grijpskerke en Aagtekerke vragen om een 
oplossing en ook de verkeersafwikkeling in Domburg moet vorm 
krijgen.

* Ondernemers: de VVD ziet het midden- en kleinbedrijf 
samen met onze agrarische ondernemers als de dragers van 
onze Veerse economie, essentieel voor de leefbaarheid en het 
welzijn van onze inwoners. Daarom ruimte voor ondernemers, 
ruimte voor ontwikkeling en extra capaciteit hiervoor in het 
gemeentehuis in Domburg!

* Stabiel bestuur: de VVD wil een rustige sfeer, waarin 
de gemeentelijke organisatie voor een klantvriendelijke 
dienstverlening kan zorgen, en bestuurders het algemeen belang 
voorop stellen.

De VVD zal zich ook in 2022 weer inzetten voor een sterk en 
gezond Veere!

Veere

Dit zijn voor de VVD Veere 
de prioriteiten in 2022

Liberaaltje

Marja Osté-Aarnoutse
Fractievoorzitter

Verschillende raadsvergaderingen, veel onvrede, 
enorme aantallen brieven, een petitie met ruim 
6000 handtekeningen, veel insprekers en zelfs een 
extra raadsvergadering die is uitgeschreven door de 
oppositiepartijen, die door ruim 1000 mensen online is 
bekeken. Helaas, zoals zoveel van de raadsvoorstellen, 
werd het nieuwe parkeerbeleid toch met 10 tegen 9 
stemmen goedgekeurd.

Voor ons is het onbegrijpelijk, dat zowel de raadsleden als het 
college de stem van inwoners en ondernemers niet tot zich 
nemen en dat zij rucksichtslos en ten koste van alles, dit allemaal 
maar doordrukken. 

2022 is inmiddels alweer begonnen en we gaan in Veere 
een tweede seizoen in met hoge tarieven en ongefundeerde 
aanpassingen, zoals alleen vergunning parkeren op de 
parkeerterreinen onderaan de duinen in Domburg. Deze zijn nu 
dus alleen voor inwoners beschikbaar en de opbrengsten die 
van deze terreinen kwamen, moeten nu weer ergens anders 
worden opgehaald. Want inkomsten zijn hard nodig om de 
enorme financieringslasten die dit college heeft veroorzaakt te 
kunnen blijven dragen. 

Ondanks de bijdragen van de VVD en van alle insprekers en 
inwoners, is er helaas nog steeds geen positieve verandering in 
het vooruitzicht.  

16 Maart 2022 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen en 
hoog op de VVD prioriteitenlijst staat aanpassing van het 
parkeerbeleid. Parkeerbeleid weer gebruiken waarvoor het 
bedoeld is, namelijk het reguleren van de parkeerstroom en het 
leveren van een bijdrage in de kosten door de dagtoerist. Niet als 
botte inkomstenbron om financiële gaten te vullen. Kies dan ook 
verstandig op 16 maart!

Parkeerbeleid

Ruud van Houten
Commissielid Ruimtelijke 
Ontwikkeling



Het nieuwe jaar is net begonnen, en de maand 
december, traditioneel het moment om terug te 
kijken op het achterliggende jaar, ligt daarmee 
achter ons. Toch willen wij terug kijken op wat we 
hebben bereikt  in de twee jaar in de coalitie en twee 
jaar in de oppositie. 

* Zondagsopenstelling: Bij de coalitieonderhandelingen in 
2018 heeft de VVD de verruiming van de winkelopenstelling 
kunnen realiseren. In alle kustkernen geldt nu dezelfde 
regeling, dat de winkels elke zondag open mogen zijn. 

* Leefbaarheid en Toerisme: Na jaren van spreken over de 
balans tussen leefbaarheid en toerisme, heeft het college 
waar de VVD 2 jaar deel van heeft uitgemaakt, daadwerkelijke 
de koe bij de horens gevat. Zij heeft een uitgebreid onderzoek  
laten doen onder onze inwoners en ondernemers, dat een 
goede basis geeft om beleid nu en in de toekomst vorm te 
geven. 

* Gemeentelijke belasting: In 2020 zijn de gemeentelijke 
belastingen alleen met het inflatie percentage verhoogd, zoals 
in ons verkiezingsprogramma en werkprogramma van de 
coalitie was afgesproken. 

* Dienstverlening: Voor de verbetering van de dienstverlening 
aan inwoners en ondernemers is er een casus manager 
aangesteld. De VVD heeft zich hier hard voor gemaakt. 

* Kamerverhuur: De negatieve bijwerkingen van het beleid 
voor kamerverhuur zijn ingeperkt door de nieuwe regels voor 
deze vorm van recreatie. Wel hebben we ervoor gezorgd dat 
de inwoners die voor het ingaan van de nieuwe regelgeving al 
(meer) kamers verhuurden, dit kunnen blijven doen. 

* NED-regeling: Bij de evaluatie van de NED-regeling heeft de 
VVD ervoor gepleit om deze beleidslijn wel te behouden voor 
de agrarische bestemming. Hier zijn nog 2 appartementen 
van maximaal 100m2 toegestaan. 

* Afval: Dankzij de VVD is het aantal ‘gratis’ aanbiedingen van 
de restafval-container verhoogd  (6 i.p.v. 4) en is het tarief 
per lediging minder hoog geworden dan in eerste instantie 
voorgesteld (€6,50 i.p.v. maximaal €8). Verder is er voor luier- 
en incontinentiemateriaal een oplossing gevonden, zodat dit 
gratis kan worden afgevoerd. 

Dit rijtje is niet alles wat we hebben bereikt, en natuurlijk 
hadden we meer willen doen. De coalitiebreuk in 2020 
met DTV en de slechte participatie van het huidige college 
heeft dit helaas niet mogelijk gemaakt. We hopen na 
de verkiezingen van maart 2022 weer verder te kunnen 
presteren. 

Dit heeft de VVD
bereikt in 2018-2021

Marin Schanck-van den Berge
Oud-fractievoorzitter

We zitten in een crisis en iedereen heeft een 
mening. Er zijn momenten in het leven dat je voor 
de keuze staat: blijf ik klagen of kom ik in actie? 
Het is makkelijk om vanaf de zijlijn te schreeuwen, 
daarentegen is je inzetten voor verandering een 
uitdaging.

Een jaar geleden heb ik mij aangemeld als lid van de VVD 
omdat ik het belangrijk vind om de liberale visie uit te dragen. 
Sinds 2019 woon ik met veel plezier in de mooie gemeente 
Veere. Nu ik in alle drie Walcherse gemeentes heb gewoond 
kan ik met trots Koudekerke mijn thuis noemen. 

Met mijn achtergrond en kennis vanuit de accountancy 
en mijn ervaring in pleegzorg en lokale media, wil ik mijn 
maatschappelijke betrokkenheid zo waardevol mogelijk 
inzetten. In deze tijd waarin we met een rotgang door het 
leven racen wil ik mijn dankbaarheid tonen en iets terug doen 
voor mijn directe omgeving. 

Mijn naam is Celina Rijk, ik ben nieuw in de gemeentelijke 
politiek van Veere en heb heel veel zin de komende jaren de 
VVD-fractie te ondersteunen. Met een frisse blik en nieuwe 
invalshoeken laat ik het liberale geluid horen.

Celina Rijk
Fractievolger

Een nieuwe VVD’er

Steun de VVD: 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 na een jaar, je zit nergens aan 
vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt blijven.  
 
Wil je meer bijdragen dan €25, kies dan voor het bedrag van 
€75 of €125 euro. Is iemand op hetzelfde adres al lid van de 
VVD? Dan kun je als ‘gezinslid’ na het eerste jaar lid blijven voor 
een gereduceerd tarief. 

De betrokkenheid en steun van leden is van onschatbare 
waarde voor onze partij en ons land. Samen streven we naar 
een liberaler Nederland. Doe jij ook mee? www.vvd.nl/word-lid/



Onze fractie bezoekt regelmatig een ondernemer of 
een organisatie om met hen in gesprek te gaan over 
onderwerpen waar wij als gemeenteraad een besluit 
over gaan nemen.

In november jl. waren wij bijvoorbeeld te gast in de MFA 
Zoutelande. De MFA Zoutelande is alweer zo’n 5 jaar in gebruik. 
Dit vonden wij een mooi moment om eens terug te kijken naar 
wat er goed ging en wat beter had gekund bij de bouw en het 
gebruik van de MFA. De directeur en de regiomanager Veere 
van Kinderopvang Walcheren vertelden ons over de hechte 
en prettige samenwerking met de basisschool in hetzelfde 
gebouw. De school en kinderopvangorganisatie vormen 
samen een integraal kindcentrum. Kinderen van 0 tot 12 jaar 
kunnen er spelen en leren. Beide organisaties maken ook 
gebruik van de andere delen van het gebouw: de gymzaal 
en het dorpshuisgedeelte. Diverse ruimtes worden dubbel 
gebruikt. De hal wordt tijdens schooluren gebruikt door de 
school. Na schooltijd en in vakanties maken de kinderen van 
de buitenschoolse opvang er met veel plezier gebruik van. 

Wij zouden graag zien dat de gymzaal en het dorpshuisdeel 
vaker verhuurd worden. Wat de VVD betreft moeten we alleen 
MFA’s bouwen als we zeker weten dat ze goed gebruikt gaan 
worden. Een MFA met een lage bezettingsgraad kunnen wij 
ons niet permitteren.

In Oostkapelle spraken we met medewerkers van het 
Inspiratiepunt, een soort vervanger van het voormalige 
VVV-kantoortje. De VVV in Zeeland is op 31 december 2020 
gestopt. Het Inspiratiepunt Oostkapelle is begin augustus 
jl. geopend, na een hele korte voorbereidingsperiode. De 
bevlogen medewerkers van de stichting Tuys hebben 
inmiddels vele toeristen en inwoners wegwijs gemaakt. Dit 
was een tussenjaar. Hoe de functie van de voormalige VVV in 
de toekomst precies ingevuld gaat worden, staat nog niet vast. 

Voor de VVD staat als een paal boven water dat bezoekers 
gastvrij onthaald moeten blijven worden. Met een goed 
uitgerust informatie-/inspiratiepunt in Oostkapelle, Zoutelande, 
Domburg en Veere.

In de raadsvergadering van december stond fase 1 
van het “ontwikkelkader verblijfsaccomodaties” op 
de agenda. Het doel is om een visie vast te leggen 
hoe wij in de gemeente Veere de komende jaren 
ruimte geven aan de ontwikkeling van toeristische 
verblijfsaccomodaties. Het hebben van zo’n visie 
is erg belangrijk. In het kader van duurzaamheid 
en kwaliteit worden namelijk veel ontwikkelingen 
verwacht van de recreatieondernemers. Daarnaast 
wordt soms ervaren dat toerisme een negatief 
effect heeft op de leefomgeving en het landschap.

De VVD fractie heeft ingestemd met fase 1 van dit 
ontwikkelkader, met daarbij de toezegging van de wethouder 
dat de ontwikkeling van verblijfsaccomodaties mogelijk 
blijft. Onze ondernemers blijven de mogelijkheid hebben 
om nieuwe initiatieven te ontwikkelen, zeker als het gaat om 
kwaliteits- en duurzaamheidsverbeteringen.

De voorwaarden waaronder dit kan gebeuren worden 
in fase 2 van het ontwikkelkader vastgelegd. Criteria 
die in fase 1 al genoemd worden zijn o.a. leefbaarheid, 
duurzaamheid, kwaliteit, structurele werkgelegenheid en 
productdifferentiatie. Dit zijn allemaal ruim te interpreteren 
begrippen. VVD Veere is van mening dat bij het toetsen aan 
deze criteria het voor ondernemers wel haalbaar moet zijn 
om hieraan te voldoen. 

Er wordt veel verwacht van onze lokale ondernemers, als 
het gaat om duurzaamheid, energietransitie en kwaliteit. 
Ontwikkeling van verblijfsaccomodaties die hieraan voldoen 
moet dus wel mogelijk blijven.

Belangrijk punt in deze discussie is ook de “betrouwbare 
overheid”. De meeste van de huidige verblijfsaccomodaties 
zijn tot stand gekomen met medewerking van de gemeente 
(met vergunningen) of de gemeente heeft jarenlang 
meegeprofiteerd door het ontvangen van toeristenbelasting. 
Wij vinden dat het ontwikkelkader, maar ook het 
bestemmingsplan+, recht moet doen aan deze situaties. 
Regelgeving was met name tot 2019 niet altijd even duidelijk. 
Het is de taak voor het nieuwe college om de dienstverlening 
op dit punt te verbeteren.

Onze werkbezoeken aan 
MFA Zoutelande en
Inspiratiepunt Oostkapelle

Verblijfsaccomodaties

Paul Barendregt
Commissielid Maatschappelijke 
Ontwikkeling

Nanda van den Berg
Gemeenteraadslid



Dorpsstraat 3-5A - 4356 AH Oostkapelle
Tel: 0118 586683 - info@vita-bella.nl - www.vita-bella.nl

Onze echte Italiaanse Pizza’s worden op 
ambachtelijke wijze handgemaakt en lekker krokant 

gebakken in de steenoven. Samen met een 
frisse salade of een heerlijke pasta heeft u een 

optimale beleving van de Italiaanse keuken. 

Liever een stukje vlees of vis? 
Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

BEL: 0118 586683
AFHALEN OF RESERVEREN 

/pizzerialavitabella /pizzeria-la-vita-bella

Iets te vieren? 
Informeer eens naar de uitgebreide mogelijkheden, 

zowel in ons restaurant als op uw locatie!

BedrijfsFEEST of  
personeelsfeest?

jeu de boules met
Koud buffet/Barbecue/

Warm&koud Buffet

Uitspanning Kersenhof
Pioniersweg 2
Grijpskerke 

MEER Info VIA bpe@zeelandnet.nl

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:  

www.veere.nl/live-vergadering-volgen

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.

Marin van den Berge 
Gemeenteraadslid 
Fractiespecialist Verkeer, 
Economie en Openbare ruimte

Marja Osté-Aarnoutse
Fractievoorzitter
Fractiespecialist Financiën, 
Landbouw en Recreatie

Nanda van den Berg
Gemeenteraadslid
Fractiespecialist (Jeugd- en 
ouderen)zorg, en inkomen

Ruud van Houten 
Fractievolger
Commissielid Ruimtelijke 
Ontwikkeling

Ad van Broekhoven
Fractievolger

Paul Barendregt
Fractievolger
Commissielid Maatschappelijke 
Ontwikkeling

E. marin.vd.berge@vvdveere.nl
T. 06 - 135 585 42

E. marja.oste@vvdveere.nl
T. 06 - 111 268 24

E. nanda.vd.berg@vvdveere.nl
T. 06 - 295 652 81

E. rvanhouten@live.nl
T. 06 - 520 682 13

E. ad@datafact.eu
T. 06 - 442 940 89

E. pbarendregt@zeelandnet.nl
T. 06 - 124 350 53

@vvdveere

www.personplus.nl
0113 - 405 680

Salaris-
administratie

van
PersonPlus
voor maar
€4,50 per

loonstrook.


