
 

  

 

Een partij runnen naast je werk is bijna een dagtaak. Het volgen van alles 

wat er op ons ’eiland’ gebeurt en kennis nemen van wat er onder de 

gemeenschap in al onze kernen die bij Veere horen leeft.  Maar vooral 

wat er in ons gemeentehuis plaatsvindt en door onze gemeenteraad 

besloten word. Kritisch als oppositiepartij op het juiste moment je stem 

laten horen. De stroperige bestuurscultuur trachten te doorbreken. Het 

eisen van eerlijkheid en transparantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractievergadering HART VOOR VEERE              

De eerste fractievergadering vond plaats op 8 september j.l. een heel 

bijzonder moment voor onze nieuw partij. Op de foto van links naar 

rechts: Jan Meerwaldt, Patrick Sins, Marcel Steketee, Stijn van Kervinck. 

 

 

Het was een feit, 18 juni 2021 de lancering 

van de nieuwe zelfstandige transparante 

politieke partij HART VOOR VEERE. In 

hotel Zeeuws Licht in Dishoek, te 

Koudekerke. ‘Wij komen eraan’ was het 

credo tijdens de aftrap met fractieleider 

Stijn van Kervinck en de partijvoorzitter 

Marcel Steketee. 

 

Waar staan we nu, waar zijn we mee 

bezig en natuurlijk welke koers varen we. 

Ongetwijfeld zaken waar u als betrokken 

begunstiger en lid van onze partij graag 

meer over wilt weten. 

Nu dan, daar vertellen wij u graag meer 

over in deze eerste nieuwsbrief. 

 

Allereerst kunnen wij zeggen dat de 

reacties op onze partij overweldigend 

waren. Van vele kanten werd ons succes 

toegewenst. Ook onze website ging in de 

lucht en hier zijn ook onze  kernwaarden en 

speerpunten terug te vinden. De eerste 

aanmeldingen van leden en donateurs 

ontvangen wij al snel na de lancering.  

 

HET DRAAIT OM MENSEN      

Op dit moment druk met het opzetten en 

bouwen aan onze partij. Werven van 

fractieleden, en kandidaten voor onze 

denktank. Inmiddels zijn Patrick Sins en Jan 

Meerwaldt toegetreden tot onze fractie en 

krijgt ook onze danktank al vorm. Het 

draait om mensen. Er zijn gesprekken 

gevoerd met personen die zich hebben 

aangemeld. Uiteraard zijn wij nog steeds 

op zoek naar kandidaten. Het liefst een 

gemêleerd gezelschap uit zoveel mogelijk 

kernen van Veere. Mocht u interesse 

hebben, of heeft u misschien kandidaten 

die benaderd mogen worden, laat het ons 

even weten. Stuur een mail naar 

info@HARTVOORVEERE.NL of bel met 

Marcel Steketee tel. 06-38 14 65 46. 
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VISIE EN BELEID                

Het kost veel  tijd….. het ontwikkelen van 

visie en beleid en dan nog de juiste mensen 

aan je partij zien te binden. Een proces wat 

in gang is gezet en wat zijn vruchten moet 

gaan afwerpen. Stapsgewijs worden 

speerpunten aangepakt. Niet alles kan 

meteen gerealiseerd worden maar doelen 

stellen en stappen maken helpen je 

vooruit. Communiceren is daarbij het 

belangrijkste. Dagelijks hebben Stijn van 

Kervinck (fractievoorzitter) en Marcel  

Steketee (partijvoorzitter) contact. 

Stijn, is in de raad vooral bezig met politiek 

bedrijven en Marcel is bezig met bouwen 

aan de partij. ‘Regeren is vooruit zien’ zegt 

men altijd en dat is ook zo. Alleen word je 

wel eens geleefd door het moment en de 

waan van de dag. Zeker als je er ook nog 

een full-time baan bij hebt. Het zou mooi 

zijn als we mensen kunnen aantrekken die 

onze visie en ambitie delen voor onze 

omgeving en achter de partij willen staan. 

Dan kunnen we straks met meer mensen 

de kar trekken en kunnen we een aantal 

zaken sneller en adequater behandelen. 

Wie zich geroepen voelt, stuur een mail 

aan info@HARTVOORVEERE.nl. 

 

Meer weten over onze kernwaarden en 

speerpunten?  www.HARTVOORVEERE.nl 

 

ENERGIETRANSITIE EN VERDUURZAMING 

Als aandachtspunt komt momenteel de 

verduurzaming aan bod. Onze denktank 

buigt zich over ontwikkelingen en 

oplossingen om ook in de toekomst het 

landschap in evenwicht te houden. Groene 

energie en verduurzaming staan hoog in 

het vaandel maar graag wel op een manier 

waarmee ons landschap in harmonie met 

de natuur verbonden blijft. Gebieden met 

parken met  zonnepanelen en windparken 

voor de kust lijken ons geen fijne oplossing 

en zijn daarom wellicht anders in te richten 

waardoor mens en landschap in harmonie 

met elkaar verweven blijven.  
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TRANSPARANTE POLITIEK            

Geen doofpot in onze partij! Neem 

bijvoorbeeld de plannen rondom hotel-

resort-Biggekerke. Een miljoenen claim 

dreigt voor Gemeente Veere. Openheid 

hierover is hard nodig. 

Transparante en eerlijke politiek is één 

van de kernwaarden van HART VOOR 

VEERE en daar staan we voor. En twijfelen 

niet om dat ook zo breed mogelijk uit te 

dragen in de gemeenteraad van Veere. 

HART VOOR VEERE zou een motie van 

wantrouwen hebben gesteund, in de 

raadsvergadering van 30 september j.l. 

tegen wethouder Maas, vanwege het 

achterhouden van informatie. Echter de 

motie mocht niet worden ingediend omdat 

deze niet als agendapunt was opgenomen 

voor deze gemeenteraadsvergadering. 

Regels zijn regels en daar houden wij ons 

aan!  De motie staat nu gepland voor de 

raadsvergadering van 10 november a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLIMAATADAPTATIE                    

Het klimaat verandert, daar kunnen we 

niet omheen. De kans op overlast door 

extreme neerslag, hitte, droogte en 

overstromingen neemt toe. Dat levert 

risico’s op voor onze economie, 
gezondheid en (water)veiligheid). Denk 

bijvoorbeeld aan overlast bij stortbuien of 

langdurige regenval. Maar ook als het lang 

erg warm is, kunnen bijvoorbeeld bruggen 

WERKBEZOEK STICHTING TUYS                  

Op 27 september j.l. brachten wij een 

inspirerend werkbezoek in Oostkapelle bij 

Stichting Tuys. We spraken daar o.a. met 

Martha Wedts de Swart over wat er zoal 

leeft in Oostkapelle. Praten met mensen 

die in nauw contact staan met burgers in 

de kernen. Zij zijn de ogen en de oren voor 

onze partij. Vooral luisteren is het advies! 

 

           HART VOOR VEERE   -   Aanloop 32, 4357 HK  Domburg   -   info@HARTVOORVEERE.nl   -   www.HARTVOORVEERE.nl 
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Het klimaat verandert, daar kunnen we 

niet omheen. De kans op overlast door 

extreme neerslag, hitte, droogte en 

overstromingen neemt toe. Dat levert 

risico’s op voor onze economie, 
gezondheid en (water)veiligheid. Denk 

bijvoorbeeld aan overlast bij stortbuien of 

langdurige regenval. Maar ook als het lang 

erg warm is, kunnen bijvoorbeeld bruggen 

zo uitzetten dat ze niet meer dicht gaan. 

Adequate besluitvorming en maatregelen 

zijn essentieel om droge voeten te houden.  
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