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H A R T V O O R;
Aagtekerke
Biggekerke
Domburg
Gapinge
Grijpskerke
Koudekerke

Voorzitter,
Om diverse redenen is dit een bijzonder moment. Sinds 1 oktober 2020 is
dit weer de eerste keer dat we na alle corona maatregelen fysiek
vergaderen in de raadszaal.
Daarnaast is dit de eerste keer dat ik namens HART VOOR VEERE onze visie
openbaar uit een kan zetten.

Meliskerke
Oostkapelle
Serooskerke
Veere

Wij bedanken de ambtelijke organisatie voor de inspanning die ze geleverd
hebben voor dit financieel perspectief. Dit is het laatste perspectief van dit
college. Met de neus gericht op de verkiezingen van 16 maart 2022.

Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande

In het financieel perspectief lenzen we dat de algemene reserve weer
aangesproken gaat worden, dat de belastingverhogingen van vorig jaar
nog niet genoeg zijn, het gemeentefonds opnieuw verdeeld gaat worden,
we door corona 1,8 miljoen euro verlies draaien. De financiële hoofdlijnen
die beschreven worden kloppen zonder twijfel maar of al die negatieve
factoren van toepassing zijn op Veere is maar zeer de vraag.

Daarbij optellend een krakend en piepend parkeerbeleid (met name in
Zoutelande) en een lening van 37 miljoen euro. Maar daarbij voor
Westkapelle, Oostkapelle en Vrouwenpolder wel uitstel van dit
parkeerbeleid. Snapt u het nog?

Allemaal zaken waar wij als HART VOOR VEERE hoofdpijn van krijgen. Maar
we worden er ook strijdlustig van. Strijdlustig om het anders te doen, om
het beter te doen voor de inwoners van Veere. Zo kijken wij reikhalzend uit
naar de evaluatie van het parkeerbeleid later dit jaar. De ultieme
mogelijkheid om alle fouten te herstellen en de tarieven te normaliseren.
Een gratis parkeerterrein in Zoutelande juichen wij van harte toe. Liever
vandaag dan morgen. En uiteraard eerder dan de evaluatie.

H A R T V O O R;
Aagtekerke
Biggekerke
Domburg
Gapinge
Grijpskerke

Als fractie HART VOOR VEERE hebben wij een aantal thema’s die ons na
aan het hart liggen. Een van die thema’s is de cultuurhistorie in de
Gemeente Veere. In de breedste zin des woord. In het afgelopen jaar
hebben wij daarop diverse fronten aandacht voor gevraagd. Dit om dat wij
vaak horen dat inwoners en recreanten dit zo typerend vinden voor ons
‘Veerse Landschap’. Dit onderschrijven wij natuurlijk.

Koudekerke
Meliskerke
Oostkapelle
Serooskerke
Veere
Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande

De tank in Westkapelle, de historische villa’s in het Burgemeester van
Teylingenpark te Domburg en uiteraard de lichtopstanden in Dishoek en
Zoutelande. Je zou er toch niet aan moeten denken dat deze
beeldbepalende objecten instorten of worden afgebroken door
achterstallig onderhoud.

Waar we blij om zijn is dat de pilot van het winterkamperen, voor het
Veerse achterland, eindelijk verlengt is. Winterkamperen is het ultieme
middel om de druk van het toerisme in Veere te spreiden. Ook de trein
rondom de mobiliteit en de hubs blijft rijden. Dat heeft uiteraard onze
speciale aandacht. Dit is uiteraard ook een middel voor betere spreiding en
regulering van toerisme. Waar we ook erg blij van worden is de realisatie
van de pumptrackbaan in Domburg. Die gelukkig zeer intensief gebruikt
wordt door de jeugd.

H A R T V O O R;
Aagtekerke
Biggekerke

Ook hopen wij dat het college het gebruik van de uitgebreide terrassen tot
na 7 november zal toestaan. Deze maatregel is immers geen compensatie.

Domburg
Gapinge
Grijpskerke
Koudekerke
Meliskerke
Oostkapelle

Het verbaasd ons dat het college een onderzoek wil gaan doen naar de
verkeersafwikkeling in Domburg. Sinds de late jaren 70 wordt er al
gesproken over de rondweg (die nooit doorgetrokken is) en waar heden ten
dage veel te hard gereden wordt. In 2016 heeft de Stadsraad Domburg een
mooi plan geschreven voor een zuidelijke verbindingsweg en nu gaat u dat
werk allemaal opnieuw doen? Geen (geschreven) woorden maar daden!

Serooskerke
Veere
Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande

We zijn blij dat er aandacht is voor starterswoningen en Tiny Houses binnen
de Gemeente. HART VOOR VEERE ziet dit dan ook echt als een speerpunt.
Zeker in relatie tot jonge gezinnen die hier willen blijven wonen of zich hier
willen vestigen. Het college moet er dan ook alles aan doen om een goed
vestigingsklimaat te creëren. Ook voor werknemers die werkzaam zijn in de
recreatieve sector.

H A R T V O O R;
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Domburg
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Koudekerke
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Oostkapelle
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Veere
Vrouwenpolder
Westkapelle
Zoutelande

Tot slot voorzitter, wij hopen dat de Gemeente Veere een gemeente is
waar je op een marktdag de markt kan bezoeken, waar je op een
fatsoenlijke en betaalbare wijze kan parkeren, waar onze eigen inwoners uit
de Gemeente in heel de Gemeente gratis kunnen parkeren, waar inwoners
een betaalbare woning kunnen krijgen, een ondernemer kan ondernemen
en innoveren, een bezoeker zijn auto kan parkeren op een HUB, de
Gemeente zelf er financieel goed voorstaat, we zelfstandig blijven en waar
inwoners zeggen:
‘’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

