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Begrotingsbijdrage HART VOOR VEERE
We danken in eerste plaats de ambtelijke organisatie voor hun
inspanningen voor het tot stand komen van de begrotingsstukken. De
wereld ging deze zomer weer redelijk goed open. Nadat we leefden van
lockdown tot lockdown gloorde er eindelijk weer licht aan het einde van de
tunnel. De economie in en rondom de Gemeente Veere ontwaakte deze
zomer na COVID19.
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Financieel gezonde Gemeente Veere
HART VOOR VEERE meent dat de Gemeente Veere een financieel gezonde
gemeente dient te zijn. Wij vinden dat projecten van de Gemeente
financieel haalbaar en onderbouwd moeten zijn en met draagvlak vanuit
de samenleving. We blijven ver weg van hoge tariefstijgingen op parkeren,
toeristenbelasting en OZB. Wij zijn een voorstander van het normaliseren
van deze tarieven tot een acceptabel bedrag.

Toeristisch gastheerschap
Inspiratiepunten vervullen een belangrijke rol. In Oostkapelle, Domburg en
Veere is het afgelopen seizoen een groot succes gebleken. Het is erg
jammer, dat de toekomst van de inspiratiepunten met het oog op 2022 erg
onzeker is. Met name in Oostkapelle hebben we ervaren dat het
inspiratiepunt niet alleen een toeristisch doel dient, maar ook zeker een
maatschappelijk doel. Wij willen ons hier graag hard voor maken. Dus we
roepen het college op om de toekomst zeker te stellen en daarbij
Zoutelande ook dit succes te gunnen.
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Parkeren, verkeer, mobiliteit en toekomst
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HART VOOR VEERE wil een gratis parkeervergunning voor alle inwoners
(parkeervignet). Het doel is dat alle Veerse inwoners overal in de Gemeente
Veere kunnen parkeren. Daarnaast willen we de pijn tussen de kernen
gelijk verdelen. Betaald parkeren dus langs de gehele Veerse kust. Van
Vrouwenpolder tot Dishoek (en alles wat er tussen zit) een gelijk
acceptabel en fatsoenlijk tarief. Eenduidigheid en eenvoud zijn hierbij het
uitgangspunt. Gewoon een papieren vergunning onder de ruit, geen
ingewikkelde A.B.C.D terreinen etc. Van 1 april tot 1 november betaald
parkeren van 09.00 uur tot 18.00 uur en daarna vrij parkeren. In de winter
gratis parkeren, de straten zijn leeg en verlaten dan is betalen dus niet
nodig. Een goed parkeerbeleid functioneert alleen als er voldoende
capaciteit is om de beleidsregels te handhaven.
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Uiteraard is normalisering van de parkeertarieven niet de enige oplossing
om Veere toekomst klaar te maken. Regulering van het autoverkeer door
middel van mobiliteitshubs, een transferium of hoe je het ook noemen wil.
Kortom een plek waar het grootste gedeelte van het autoverkeer
(dagtoerisme) afgevangen gaat worden en waar vervoersfaciliteiten
aanwezig zijn. Het liefst natuurlijk in de toeristische kustplaatsen net buiten
de kern. Maar in die kernen wel minstens 1 gratis parkeerterrein. Duurzaam
vervoer naar de eindbestemming, mogelijkheid tot overstappen op de
(elektrische) fiets. Een rondweg, een fijnmazig netwerk met HUBS binnen
de gemeente Veere maar ook met de hubs in de Gemeente Middelburg en
Vlissingen. Daarmee maken we Veere maar zeker ook Walcheren
bereikbaar en toekomstbestendig voor het verkeer, de leefbaarheid en het
toerisme. Kortom dit is hoognodig. Verder kijken dan de huidige Veerse
Visie. Met deze intensieve samenwerking met de buurgemeente op het
gebied van vervoer zinspelen wij niet op een herindeling maar werken aan
een duurzame mobiliteit voor onze inwoners (oud & jong) en de vele
toeristen.
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Ambtelijke organisatie op orde. En trots op de Gemeente Veere.
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Als we de krant op zaterdagmorgen open slaan en de vele vele vacatures
voor de Gemeente Veere zien staan maakt onze fractie zich grote zorgen.
Want zonder een goed functionerend ambtenaren apparaat zijn we als
politiek nergens. We kunnen nog zulke mooie plannen maken maar als er
straks geen mensen meer zijn die het kunnen realiseren komt er niets van
de grond en is de weegschaal uit balans. Samen is het sleutelwoord, zowel
politiek als ambtelijk samenspel. Het klinkt prachtig en op papier is het
heel goed geregeld maar het toepassen in de praktijk blijkt in de
Gemeente veere momenteel enorm lastig.

Domburg
Gapinge
Grijpskerke
Koudekerke
Meliskerke
Oostkapelle
Serooskerke
Veere
Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande

Helder communiceren
Als er iets de afgelopen tijd centraal heeft gestaan in de Gemeente Veere
en in de Veerse politiek is het communicatie. We hebben ernstige zorgen
over de communicatie tussen college en raad. We zien ook graag
verbetering op dit punt. Welke stappen wil het college nemen om een en
ander op korte termijn te verbeteren?

Slot
Het mag duidelijk zijn dat onze visie als HART VOOR VEERE totaal anders is
als die van het huidige college. De verkiezingen naderen en dat klinkt door
in recent vastgesteld beleid. Wij zijn er ons ter dege van bewust dat we
alleen samen een succes kunnen maken van de Gemeente Veere. Ons
inziens zullen er veel dingen beter en anders moeten om van Veere een
succes te maken. Want we kunnen het hier met elkaar zo ontzettend goed
hebben. Als we ons dat maar blijven realiseren.

Woensdag 16 maart 2022 is de inwoner van de Gemeente Veere aan
zet. Zij zullen zich afvragen en realiseren wat er hier de afgelopen vier
jaar is gebeurt. Zij zullen zich uitspreken over wat men wil en welke
koers men wil gaan varen. HART VOOR VEERE staat graag aan het roer
en wij kijken dan ook hoopvol uit naar dat moment.
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‘’JA”! Ik ben trots om in de Gemeente Veere te wonen!
en “JA”! ik heb een HART VOOR VEERE!’’

Met vriendelijke groet,
Stijn van Kervinck
Fractievoorzitter HART VOOR VEERE
Marcel Steketee
Partijvoorzitter HART VOOR VEERE

