
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Het ontwikkelen van een langetermijnvisie voor alle 
kernen van de gemeente Veere op het gebied van 
wonen, ondernemerschap, werkgelegenheid, 
bereikbaarheid, toerisme, leefbaarheid, cultuur, 
huisvesting en duurzaamheid. 

  

• Balans brengen in de wensen tussen inwoners, 
bezoekers en toeristen. Uitgangspunt is een eerlijke 
verdeling van toeristische inkomsten en uitgaven 
tussen inwoners, ondernemers en toerisme.  

  

• Opstellen van een realistische begroting met 
draagvlak van de samenleving.   
    

• Ontwikkelen van een toekomstbestendige 
infrastructuur van de gemeente Veere, waaronder 
regulering van het autoverkeer in de diverse 
toeristische kernen. Uitgangspunt is het ontwikkelen 
van mobilteitshubs.    
  

• Eenvoudig en begrijpelijk parkeerbeleid, onder andere 
normalisering van de parkeertarieven. Het huidig 
parkeerbeleid voldoet niet aan de wensen van de 
inwoners, bezoekers en toeristen.   
  

• Jongeren enthousiasmeren en actief betrekken bij 
vraagstukken over wonen en werken, leefomgeving, 
vestigingsklimaat, sport, cultuur en politiek. 

  

• Hulp bij zelfredzaamheid voor ouderen zodat zij 
lang(er) in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. 
In stand houden van eerstelijnszorg zoals dokter, 
tandarts, fysiotherapeut etc. en de zorg voor ouderen 
terug in de diverse kernen plaatsen. Voorlichting over 
duurzaam leven en energiebesparende maatregelen. 
   

• Stads- en dorpsherstel. Visie ontwikkelen en opstellen 
van een integraal plan om de karakteristieke panden 
in de gemeente Veere te behouden.   
    

• Creëren van duurzame sport- en cultuurvoorzieningen 
voor zowel jongeren als ouderen in hun nabije omge-
ving, passend bij het DNA van de gemeente Veere. 
Cultuur mag niet het sluitstuk van de begroting zijn.  
   

• Beleid ontwikkelen voor huisvesting van 
arbeidsmigranten en logistiek vervoer tussen 
werkplek en verblijfplaats. 

  
Verder zal HART VOOR VEERE voorstellen van de 
coalitie ondersteunen die ons gedachtegoed en ons 
doel versterken. 

  

 

  

HART VOOR VEERE is een nieuwe onafhankelijke 

politieke partij in de gemeente Veere, niet gebonden aan 

een landelijke politieke partij. HART VOOR VEERE is 

opgericht omdat u behoefte heeft aan een duidelijk, lokaal 

Veers geluid en meer daadkracht. 

HART VOOR VEERE is een partij die werkt aan herstel van 

de verbinding tussen politiek en burgers door u serieus te 

nemen en te betrekken bij nieuw beleid. 

HART VOOR VEERE heeft maar één doel voor ogen: 

Veere is DE gemeente waar u wilt wonen, werken, onder-

nemen of recreëren! En dit doel bereiken we samen met u! 

HART VOOR VEERE is 28 mei 2021 opgericht en daarmee 

is de Lijst Van Kervinck vervallen en de naam veranderd in 

HART VOOR VEERE. Stijn van Kervinck (sinds 2018 in de 

gemeenteraad van Veere) is de fractievoorzitter en Marcel 

Steketee, partijvoorzitter, beoogd wethouder. 

 

 
 W I E   W I J   Z I J N 

 W I J   S T A A N   V O O R 

S P E E R P U N T E N   Z I J N   O.A. 

• u, iedereen. 
Onze energie en gastvrijheid zetten wij in voor 
IEDEREEN in de gemeente Veere, bewoners, 
ondernemers, werkenden en recreanten. 
   

• bestuurlijke vernieuwing. 
Het moet en kan anders! Vanuit gelijkwaardigheid  
gaan wij met u in gesprek om te komen tot 
beleidsvernieuwing. Beleid dat aansluit bij uw behoefte 
en dat in alle openheid tot besluitvorming komt binnen 
gemeenteraad en college van B&W.  
 

• ruimte bieden aan u om: 
- veilig te zijn; 
- jong te zijn en onbekommerd op te groeien; 
- jezelf te ontwikkelen; 
- passend te wonen; 
- te werken in een mooie en veilige omgeving; 
- gebruik te maken van een rijk verenigingsleven; 
- gewaardeerd te ondernemen; 
- te recreëren en cultureel te verrijken; 
- gezond en goed verzorgd oud te worden. 
 

• goede woon- en leefomgeving in gezonde balans met: 
- recreatie en toerisme; 
- infrastructuur en mobiliteit (verkeersdrukte, OV-

oplossingen, parkeervoorzieningen); 
- duurzaamheidsbeleid en klimaataanpassingen. 

 

• gezond financieel beleid: 
- lastenverlichting waar mogelijk; 
- normaliseren parkeerbeleid; 
- meer samenwerken met financiële partners; 
- minder belasting op de gemeentelijke financiën; 
- actief inzetten op het verkrijgen van extra middelen, 

bijvoorbeeld subsidies. 

• VEERE blijft VEERE 
Natuurlijk de zelfstandigheid van de gemeente Veere 
behouden. Van een gemeentelijke herindeling is voor 
ons en u geen sprake! Wel wordt samenwerking met 
buurgemeenten gestimuleerd indien dit leidt tot meer 
kwaliteit en/of lagere lasten voor onze inwoners. 

  

 


