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INLEIDING
Op 18 juni 2021 was de lancering van onze nieuwe partij HART VOOR VEERE onder de
slogan; ‘We komen eraan….’. Nu, daar zijn we dan, na maanden hard werken om onze partij
een gezicht te geven en te schrijven aan het verkiezingsprogramma. In ons
verkiezingsprogramma vindt u zaken die belangrijk zijn om de Veerse samenleving positief
te beïnvloeden en waar nodig bij te sturen.
De politieke richting van HART VOOR VEERE komt voort uit de kernwaarden:
-

Onafhankelijkheid: niet gebonden aan een landelijke partij.
Eerlijke en transparante politiek.
Zelfstandigheid gemeente Veere: niet opgaan in andere gemeente.
Nieuw en daadkrachtig.

Deze kernwaarden dienen als onderlegger voor de grote uitdagingen waar de gemeente
Veere voor staat:
-

Het herstellen van vertrouwen tussen politiek en inwoners.
Veranderingen ten aanzien van duurzaamheid.
Leefbaar en toegankelijk houden van de kernen in samenhang met het groeiend
toerisme die voor onze regio zo belangrijk is.
Vergrijzing neemt in onze regio ook toe zo laten cijfers zien. Zorg voor ouderen door
educatie en participatie zijn dan van belang.
Enthousiasmeren van jongeren om deel te nemen aan het verenigingsleven en/of
politieke organisatie.
Scheppen van werkgelegenheid en het creëren van woningbouw zodat jongeren in
de kernen kunnen blijven wonen.
Voorzieningen om seizoenarbeiders te huisvesten. Uitdagingen die een adequate
aanpak vereisen.

Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen door vooral te luisteren naar inwoners en
ondernemers. Kennisnemen van hun problematieken en de obstakels die de gemeente
soms opwerpt. Het voortouw nemen om zaken in de raadszaal op de kaart te zetten. Een
veranderingsproces in de bestuurscultuur op gang te brengen. Besluitvorming duurt vaak
lang, veel te lang wat ons betreft en daar willen wij graag iets aan doen! Wij varen graag die
koers die inwoners van ons verlangen en een bijdrage levert aan een toekomstbestendige
leefomgeving. Wij staan graag aan het roer! Geef uw stem aan HART VOOR VEERE!
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Wij kunnen niet wachten op de uitslag!!!

1. W O O N - E N W E R K O M G E V I N G

We weten als geen ander dat stads- en dorpsraden, ondernemers-, sport- en
culturele verenigingen zeer belangrijke schakels zijn binnen de gemeente Veere.
Ze weten als geen ander wat er speelt en leeft binnen onze kernen en dienen zo
goed als mogelijk door de gemeente te worden ondersteund. Een onderdeel
hierbij zijn de stads- en dorpsvisies, welke naar onze mening toe zijn aan een
herziening. Deze nieuwe stads-en dorpsvisies, met de daarbij behorende factor
leefbaarheid, zullen als uitgangspunt dienen voor de uitvoeringsprogramma´s.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

Wat er leeft in de kernen door het in contact brengen van inwoners met stadsen dorpsraden, het verenigingsleven en ondernemers.
Voor elke kern ontwikkelen van een langetermijnvisie voor het behoud van
karakteristieke panden en omgeving welke voldoet aan de
duurzaamheidseisen.
De invloed van stads- en dorpsvisies op leefbaarheid en leefomgeving.
Ontwikkelen van een Walcherse visie om eerstelijnsgezondheidszorg
(huisarts, tandarts, fysio, apotheek) bereikbaar te houden.

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

Voldoende huurwoningen beschikbaar krijgen, zowel sociale als vrije sector.
Nieuwbouwprojecten zijn ruim opgezet en van goede kwaliteit (waar het kan
welstandsvrij gebouwd).
Stimuleren van de sloopregeling (waar nodig) en ruimte geven voor
vernieuwing.
Wonen en werken dichterbij elkaar brengen.
Behoud van karakteristieke Veerse panden (door het oprichten van een
coöperatie tussen gemeente, provincie, eigenaren en ondernemers voor staden dorpsherstel).

Randvoorwaarden
-

In elke kern ruimte houden voor (het bouwen van) nieuwe koopwoningen.
Bij ontwikkelingen rekening houden met de visie en vernieuwing van dorps- en
stadsplannen.

met elkaar
voor elkaar
5

GEZICHT OP VEERE
Landschap, cultuur, architectuur. Op het Zeeuwse Walcheren is het goed toeven. Toeristen
stromen, vooral in de zomer, van heinde en ver om dit gebied te bezoeken en er vakantie te
vieren. Tot rust te komen, te fietsen en te recreëren in de uitgestrekte kernen van ons eiland.
De leefbaarheid staat voorop. Het moet hand in hand gaan met de economische belangen
en de daarbij horende uitdagingen ten aanzien van duurzaamheid en leefbaarheid. Een
uitdaging waar we voor staan en ideeën over hebben.
STEM: HART VOOR VEERE!
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2. E C O N O M I E
Ondernemers moeten kunnen doen waar zij goed in zijn: ondernemen. Ondernemers in
het midden- en kleinbedrijf zijn de ruggengraat van de gemeente Veere. Een helder
besluitvormingsproces, door middel van korte lijnen, vanuit de gemeente is van groot
belang. Ondersteunen en meedenken in de plannen van creatieve ondernemers schept
banen, is ook goed voor de economie en een gezond ondernemersklimaat.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

-

Evalueren van het beleid m.b.t. nieuwe economische dragers.
Het opstellen van een meerjarige economische visie voor onze gemeente.
Wat nodig is voor toekomstbestendig ondernemerschap.
Mogelijkheden onderzoeken om lokale bedrijven, die we naar de aard van hun
werkzaamheden uit de kern willen weren, te vestigen in andere te ontwikkelen
ruimten buiten de kern.
De ontwikkeling van digitale producten en diensten door de gemeente voor
ondernemers.
Goede dienstverlening voor de eigen ondernemers (ook voor startende
ondernemers en zzp’ers).

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

-

-

Ondernemers(verenigingen) consequent betrekken bij de ontwikkeling van
plannen, zoals dat al gebeurt bij de dorps- en stadsraden.
Een laagdrempelige faciliterende en meedenkende gemeente. Een dynamisch
orgaan wat voortdurend aansluit bij de behoefte.
De ondernemersmanager vervult een blijvende rol als verbinder tussen gemeente
en ondernemers.
Stimuleren van netwerken en het aangaan van samenwerkingsverbanden.
De agrarische sector ruimte geven om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook
voor de aanpassing van bestaande intensieve veehouderijbedrijven aan de eisen
van de tijd.
De gemeente staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de geldende wet- en
regelgeving (zoals toestaan strandpaviljoens van 1.000 m2) en past deze voor
iedereen op gelijke wijze toe.
Werken waarvoor de gemeente opdrachtgever is, gaan waar mogelijk naar lokale
ondernemers.
Diensten en producten vanuit de gemeente (waar mogelijk) afnemen bij lokale
ondernemers.

Randvoorwaarden
-

Ondernemers verdienen een helder besluitvormingsproces.
Bedrijventerreinen zijn veilig, modern en goed bereikbaar.
Nevenactiviteiten voor agrariërs blijven mogelijk om hun inkomen aan te vullen.

met elkaar
voor elkaar
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JONG GELEERD IS OUD GEDAAN
Ondanks het aanbod van scholing in onze maatschappij ondervinden veel bedrijven een
tekort aan geschoold personeel. Scholing en afstemming op de arbeidsmarkt is het
toverwoord. Blijkbaar is er onvoldoende communicatie tussen schoolgemeenschappen en
bedrijfsleven. Een schone taak voor de Gemeente Veere dit te stimuleren. Dat leidt
ongetwijfeld tot meer kansen voor geschoolde werknemers en draagt bij aan het in stand
houden van arbeidsplaatsen en de economie van het eiland.
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3. O N D E R W I J S
Wij vinden goed onderwijs van zeer groot belang, daarom streven wij naar goede
onderwijsvoorzieningen binnen de kernen. De doorstroming van leerlingen vanuit het
basisonderwijs richting het voortgezet onderwijs kan verbeteren. De veranderende
arbeidsmarkt vraagt van het beroepsonderwijs om flexibel in te spelen op de
veranderende eisen. Het voortgezet onderwijs kan hier in samenspraak met het
bedrijfsleven al op inspelen. Hierbij kan de gemeente zich actief inzetten om dit
binnen het voortgezet onderwijs op Walcheren te bewerkstellingen.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

-

Inventariseren bij ouders en schoolleiders op welke fronten wij de scholen
kunnen ondersteunen, zodat wij dit gericht en adaptief kunnen invullen.
Afstemmen van voortgezet- en beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt en
flexibel inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.
De wijze waarop ondernemers, verenigingen, scholen en culturele instellingen
binnen de kernen en omgeving elkaar kunnen inspireren en met name
versterken.
Lokale ondernemers en onderwijsinstellingen met elkaar in contact brengen
om bijvoorbeeld stageplaatsen beter in te vullen.

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

-

Scholen binnen het primair onderwijs ondersteunen om hun eigen identiteit te
behouden, passend bij de kern waarin zij zich bevinden.
Zijn vóór samenwerking van openbaar en bijzonder (christelijk) onderwijs
binnen één schoolgebouw, zodat zoveel mogelijk kernen een basisschool
kunnen houden.
Inzetten op betere aansluiting van het primair onderwijs op het voortgezet
onderwijs, zodat leerlingen op het passende niveau van start kunnen gaan.
Projectmatig inzetten van beweging, creativiteit, ICT en muzikaliteit op
scholen en hierin de laatste ontwikkelingen meenemen.

Randvoorwaarden
-

De basisscholen per kern behouden, mits de kwaliteit van het onderwijs
geborgd kan blijven.

met elkaar
voor elkaar
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BALANS TUSSEN ECONOMIE EN LEEFOMGEVING
De gemeente Veere is door provinciale, nationale en internationale gasten een
drukbezochte omgeving. De komende jaren zal die interesse nog verder toenemen omdat
het toerisme zal toenemen. Veere heeft mooie stranden, dorpen en een aantrekkelijk
voorzieningenniveau. Veere heeft haar welvaart te danken aan het toerisme en de recreatie.
Dat willen we graag zo houden en verder verbeteren. Daar is een langjarige kundige visie
voor nodig een tijdige planning voor een passende infrastructuur om niet vast te lopen in
2030.
Toeristen brengen ons niet alleen inkomen maar ook uitdagingen. Parkeren,
afvalverwerking, leveranties aan de sector, veiligheid, gezondheid maar ook de verbetering
van recreatiebedrijven op gebied van duurzaamheid. Dit zijn onderwerpen die kwalitatief
aandacht vereisen.
Parkeerbelasting is een manier om dag gasten mee te laten betalen aan het prima
voorzieningenniveau. Maar doen die belastingen dat nu of blijven die dag gasten weg en
hoe ziet die toekomst eruit wanneer nog meer gasten wegblijven? Veere is er ook voor de
bewoners van omliggende dorpen en steden. Maar zien we die inwoners nog aan onze
stranden en in de duinen en dorpen? Schiet het afgelopen beleid niet in haar eigen voet en
jagen we de 'financieringsbron' van Veere niet juist weg? Toeristenbelasting is verworden tot
een algemene belasting terwijl het als een doelbelasting was bedacht. Differentiatie van
deze belasting is de sector een doorn in het oog en het lijkt er inmiddels op dat deze
belasting, net als de parkeerbelasting, een melkkoe is geworden.

10

Duidelijkheid van tarieven, eerlijk en redelijk en vrij (gratis) parkeren voor alle inwoners in
alle dorpen en kernen moet de norm zijn. Pas bij een eerlijke verdeling van lusten en lasten
is er een gerede kans op een gezonde doorstart van de welvarende gemeente Veere. Doe
je dat niet dan zijn hogere lasten voor rekening van alle burgers van de gemeente Veere in
het vooruitzicht. Op de juiste politieke partij je stem uitbrengen is de juiste route om te
komen tot herstel van vertrouwen tussen politiek en inwoners en om ervoor te zorgen dat we
goed voor elkaar blijven zorgen. Nu en in de toekomst!

4. R E C R E A T I E E N T O E R I S M E
De verblijfsrecreatie is een van de belangrijkste economische dragers binnen de
gemeente. Wij zetten dan ook in op kwaliteitsverbetering van bestaande
recreatiebedrijven om deze toekomstbestendig te maken.
Daarnaast streven we naar een evenwichtige balans tussen inwoners en recreanten,
dit om de leefbaarheid van alle kernen te behouden. Dit doen we door in te zetten op
mobiliteitshubs. Een mobiliteitshub is een duurzame parkeergelegenheid.
Aan de buitenzijde van de kernen komen grootschalig parkeren, openbaar vervoer,
duurzame vervoersmiddelen en bijvoorbeeld (elektrische) fietsenverhuur samen.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

-

Een langjarige visie en strategie voor de toekomst en een tijdige planning voor
een passende infrastructuur.
De toeristische infrastructuur benaderen vanuit de toerist.
Een kwalitatief juiste invulling van de weggevallen VVV-functie per kern.
Een onderzoek naar wat wenselijk en acceptabel is aan faciliteiten op het
strand, passend binnen de hoge kwaliteit die onze inwoners en gasten
wensen en waarderen.
Mogelijkheid onderzoeken om parkeergelegenheid, openbaar vervoer en
verhuur fietsen samen te brengen buiten de kernen (mobiliteitshub).
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4. R E C R E A T I E E N T O E R I S M E
Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

-

Kwaliteitsverbetering, maatschappelijk verantwoord werken en
natuurontwikkeling bij recreatiebedrijven. 100% klimaatneutraal als eis bij
uitbreiding.
Vergunningen die nu over zijn, overdraagbaar maken.
Uitbreidingen met duidelijke restricties om het leefbaar te houden.
Verhuur tweede woningen in het buitengebied afschaffen.
Werkgelegenheid uit toerisme en recreatie op peil houden.
Duidelijkheid van tarieven, eerlijk en redelijk.
In de gemeentelijke begroting een apart overzicht opnemen van de inkomsten
en uitgaven die betrekking hebben op de toeristische sector.
Toeristenbelasting wordt genormaliseerd en voorziet gedeeltelijk in reserves
om de infrastructuur te verbeteren.
Vrij (gratis) parkeren voor alle inwoners in de gehele gemeente Veere.
Balans brengen tussen inwoners en bezoekers (recreanten,
vakantiegangers).
Geen uitbreiding in verdere chalettering van campings.
Camperplaatsen en toeristische plaatsen om wildkamperen te remmen.
Winterkamperen moet mogelijk blijven op minicampings.

Randvoorwaarden
-

Gemeente Veere heeft haar welvaart te danken aan het toerisme en de
recreatie. Dat willen we te koesteren.
Gemeente Veere is er voor iedereen, maar allereerst voor haar inwonende
burgers en haar ondernemende burgers.
Stranden zijn het visitekaartje van gemeente Veere en moeten voldoen aan
de criteria van ‘de Blauwe Vlag’.
Voorkomen van illegale verhuur in het buitengebied.

met elkaar
voor elkaar
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5. F I N A N C I Ë E L
Gemeente Veere dient een financieel gezonde gemeente te zijn. We willen dit
bereiken door een realistische begroting met financieel haalbare projecten. Ieder
project dient financieel transparant onderbouwd te zijn, waarbij draagvlak vanuit de
samenleving essentieel is. We blijven ver van hoge tariefstijgingen op parkeren en
toeristenbelasting. Wij zijn een voorstander van het normaliseren van deze tarieven.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

Opstellen van een realistische begroting met draagvlak van de samenleving.
Onderzoek naar effecten van parkeerbelasting (tarieven).

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

-

-

Financieel haalbare projecten.
Investeren vanuit een visie voor de toekomst.
Eerlijke verdeling van lusten en lasten tussen burgers, ondernemers en
toeristen
Toeristenbelasting en parkeerheffing is geen melkkoe maar heeft effect op
datgene waar het (uiteindelijk) voor bedoeld is.
Geen tariefstijgingen op parkeren en toeristenbelasting.
Beperken van allerlei (te dure) onderzoeken.
Streven naar financieel onafhankelijke gemeente.

Randvoorwaarden
-

-

Voorkomen van verhoogde heffingen o.a. OZB, verontreiniging
oppervlaktewater, afvalstoffenheffing en hogere lasten voor rekening van
burgers van gemeente Veere.
Geen risico's nemen met gemeenschapsgeld.

met elkaar
voor elkaar
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6. B E T R O K K E N H E I D J O N G E R E N
Wie kent het gezegde niet; “de jeugd heeft de toekomst”. We zien graag dat onze
jongeren een duidelijke positie innemen in onze samenleving in de gemeente Veere.
Hier is een goed vestigingsklimaat voor nodig. Opleidingen, betaalbare huizen
(starterswoningen, Tiny Houses), mogelijkheden om te sporten en te recreëren en
voldoende werkgelegenheid en stageplaatsen.
Wij vinden het van groot belang dat onze jongeren actief betrokken worden bij
maatschappelijke vraagstukken. Dat betekent dat buiten bestaande kaders gedacht
moet worden. We stellen dan ook voor om het organiseren van projectmatige
betrokkenheid te realiseren. We zijn ervan overtuigd dat we met deze aanpak een
bredere participatie van de jeugd kunnen bewerkstelligen.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

Vraagstukken over leefomgeving, wonen en werken.
De ontwikkeling van een jongerenbeleid dat aansluit bij de leefwereld van de
jongeren.
Per kern insteken op samenwerking tussen jongeren, inwoners, ondernemers,
school en verenigingen om te kijken wat we de jeugd kunnen bieden.

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

-

Verbeteren van leefomgeving en vestigingsklimaat.
Realiseren van bredere participatie door middel van projectmatige aanpak.
Inzetten op plannen om preventief de vereenzaming onder de jeugd te
voorkomen.
Voorzieningen in de kernen of omgeving zijn passend bij de ideeën van de
jongeren zelf. Dit kan op het gebied van sport, sociaal, persoonlijke
ontwikkeling of cultuur zijn.
Ondernemers motiveren om erkend leerbedrijf te worden, zodat jongeren
stage kunnen lopen binnen hun eigen leefomgeving en geënthousiasmeerd
worden over de lokale mogelijkheden op werkgebied.

Randvoorwaarden
-

Serieus nemen van jongeren en hun belangen.

met elkaar
voor elkaar
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7. Z O R G V O O R E L K A A R E N O U D E R E N
Zelfredzaamheid is het uitgangspunt maar er moet altijd hulp worden geboden aan
hen die het nodig hebben. Wij zetten in op het zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving laten wonen van ouderen en inwoners met een fysieke uitdaging. We
willen het welzijn van de grote seniorengroep bevorderen door actief gebruik te laten
maken van de dorpshuizen en voldoende mobiliteit tussen de kernen, dit ook om
isolement binnen deze groep te voorkomen. Zorgen dat onze bewoners, jong en oud,
zich veilig voelen is hierbij essentieel, maar niet vanzelfsprekend en dit vraagt een
continue waakzaamheid.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

-

Het opstellen van een beleid over de veiligheid van de woon- en
werkomgeving (verlichting, straatmeubilair, stoepen, fietspaden en de
aanwezigheid van AED’s e.d.).
Een maatschappelijke tegenprestatie voor mensen in de bijstand die mogelijk
een opstap vormt naar betaald werk.

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

Dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en zorgen voor goede
voorzieningen en hulp als dat nodig is.
De bereikbaarheid en aanrijtijden van hulpdiensten liggen op of onder het
landelijk gemiddelde.
Voldoende (aanwezige) capaciteit wijkagent.
Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen.
Werk voor jongeren, om te voorkomen dat zij langdurig in een
uitkeringssituatie terecht komen.
Zorgen voor een goede spreiding van statushouders. Het leren van onze taal
door statushouders heeft een hoge prioriteit.

Randvoorwaarden
-

Iedereen moet zich veilig (kunnen) voelen.
Eenvoudige hulpvragen moeten snel en zonder bureaucratie worden
opgepakt. Meer aandacht voor preventie.
Drempel tot schuldhulpverlening is laag en meer aandacht voor preventie.

met elkaar
voor elkaar
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DUURZAAM LEVEN EN ONDERNEMEN
Besparen op energie is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De inwoners en ondernemers
zouden mede door de gemeente Veere kunnen worden geïnspireerd om zich duurzamer te
gaan gedragen. Dit kan onder andere door actief diverse doelgroepen te benaderen met
energiebesparende informatie.
Door de toegenomen kennis op materiaalgebied zijn nieuwbouw en verbouw veel
duurzamer geworden. Naast zaken op het energiegebied willen wij ook samen met de
agrarische sector en de Provincie Zeeland zoeken naar mogelijkheden voor het gebrek aan
zoet water.
Neem bijvoorbeeld de waterbassins. Naar ons idee moet je waterbassins aan het oog
onttrekken en op laten gaan in de natuur. Dat houdt in de wanden bekleden met gras en
waterniveaus ca. 30 cm onder de rand houden. Optioneel zou je zonnepanelen in het bassin
kunnen laten drijven. Dat heeft een tweeledig voordeel; je creëert schaduw hetgeen zorgt
voor minder algengroei en daarnaast kun je stroom opwekken op een verantwoorde manier,
zonder hiervoor kostbaar grondoppervlak in te hoeven zetten. Bij centrale plaatsing van
bassins kan water eventueel met pijpleidingen worden getransporteerd, zodat vervoer over
de weg niet noodzakelijk is. Het vullen van het bassin zou je alleen met regenwater of
gezuiverd afvalwater moeten doen. Grondwater onttrekken uit de bodem is geen lange
termijn oplossing in verband met de verzilting van de bodem die enorm groot is.
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8. D U U R Z A A M H E I D
Duurzaam is voor ons besparen op energie (opgewekt uit verbranding van fossiele
brandstoffen) en water. Dit is te realiseren door stimulering van zonne-energie,
windenergie en opvang en zuivering van zoet water. Wij willen samen met de
Provincie Zeeland optrekken in het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

Betrekken van de agrarische sector bij de verduurzaming van de gemeente
Veere.

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

-

Voorlichting aan inwoners over duurzaamheid en energiebesparende
maatregelen.
Voorlichting over CO2 en stikstofproblematiek, met als inzet de agrarische
sector ondersteunen in duurzamer ondernemen en beschermen tegen
onhaalbare doelen.
Besparen op water en energie (opgewekt uit verbranding fossiele
brandstoffen).
Stimuleren van zonne-energie, windenergie en opvang zoetwater.
Nieuwbouwprojecten voldoen aan de huidige duurzaamheidseisen zoals
warmtepompen, waterbesparing en zonnepanelen.
Financieel ondersteunen van duurzame oplossingen voor inwoners.
Stimuleren en belonen van duurzaam ondernemerschap.
Inzetten op duurzame oplossingen ten aanzien van vervoersproblematiek.

Randvoorwaarden
-

Gemeente biedt ambtelijke ondersteuning op het gebied van duurzaamheid
en energietransitie met onafhankelijke informatie.
Duurzaamheid moet altijd gericht zijn op haalbare doelen.

met elkaar
voor elkaar
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SPORT IS TRAINING VAN HET BREIN
Het aanbod van sport in z’n algemeenheid is in al onze kernen aanwezig. Voor jong en oud
een middel om te onthaasten, het lichaam ‘strak’ te houden, te socializen of anderzijds in
een behoefte te voorzien.
Sport, in welke vorm dan ook, draagt bij aan de fitness van het brein. Een gunstige
bijkomstigheid die je er gratis bij krijgt. Dan moet je er wel gebruik van maken natuurlijk
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9. S P O R T
Wij stellen dat iedereen de mogelijkheid dient te hebben om deel te nemen aan
sportactiviteiten of lid te zijn van een vereniging. Sport dient ingezet te worden op het
fysieke en sociale vlak. Hierin zien we samenwerking tussen sportclubs, onderwijs,
opvang en ouderenzorg. Daarnaast vinden we dat de gemeente een actieve
stimulerende rol tot zich mag nemen om het sportaanbod voor jongeren te vergroten
daar de komende 10 jaar het sporten in verenigingsverband zal teruglopen.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

Overleg met sportverenigingen met als doel een optimale sportbeleving in
Veere.
Een gezonde basis creëren (vooral ook financieel) om een grote diversiteit
aan sporten in de eigen gemeente te waarborgen, waar nodig in
samenwerking met andere gemeentes.

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

-

Creëren van duurzame (sport)voorzieningen, actief opzetten en stimuleren
van sportmogelijkheden in het algemeen maar ook voor ouderen.
Sporten in de nabije omgeving is voor ieder mogelijk. Hierbij maken we
efficiënt gebruik van accommodaties door bijvoorbeeld het samenbrengen van
meerdere sporten per locatie en creëren van goede verbindingen van en naar
de sportlocaties.
Samenwerking tussen sportclubs en onderwijs intensiveren.
Financieel ondersteunen van minima die willen sporten.

Randvoorwaarden
-

De binnen en buiten accommodaties moeten qua grootte en type (sportzaal,
sportzaal+ of sporthal en sportvelden) passen bij de sociaal demografische
kengetallen van de kern waarin deze gerealiseerd of (her)ontwikkeld worden.

met elkaar
voor elkaar
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10. H U I S V E S T I N G W E R K N E M E R S
Het vinden van werknemers voor ondernemers is één van onze grootste uitdagingen
binnen gemeente Veere. Binnen de horeca- en recreatiesector en agrarische sector
willen we dit probleem aanpakken door het stimuleren van het tijdelijk huisvesten van
werknemers. Echter dit mag niet ten koste gaan van de huisvesting voor onze eigen
jongeren.
Het tijdelijk kunnen huisvesten is volgens ons een middel om vacatures sneller
ingevuld te krijgen. Samen met het bedrijfsleven zal naar meerdere oplossingen
gezocht dienen te worden.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

Mogelijke oplossingen voor huisvesting van arbeidsmigranten en tijdelijke
werknemers.

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

Inzet van een medewerkershotel of camping voor seizoenarbeiders.
Ondernemers stimuleren in hun plannen voor personeelsonderkomens.
Verbeteren van logistiek vervoer tussen verblijfplaats en werkplek.

Randvoorwaarden
-

Er mag geen oneigenlijke concurrentie ontstaan voor de recreatiebedrijven.

met elkaar
voor elkaar
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11. C U L T U U R E N L A N D S C H A P
De Veerse cultuur dragen wij als partij een warm hart toe. De historische kernen,
onze stranden, uitgestrekte landerijen en karakteristieke historische gebouwen. Dat
alles moeten we behouden. Ook de Veerse cultuurhistorie is van groot belang. De
typerende Veerse evenementen als ringrijden, gaaischieten of de solexraces. Dit
moeten we koesteren evenals het kunstzinnige verleden van de diverse Veerse
kernen.
Naast sympathie voor onze cultuurhistorie hebben wij ook waardering voor moderne
kunst en vernieuwing in de cultuursector. Dit alles maakt wat gemeente Veere is en
blijft.
Waarover gaan we in gesprek, vóórdat veranderingen worden ingezet?
-

Een lokaal cultuurakkoord waarmee overheid, scholen, welzijnszorg en
culturele instellingen samenwerken om inwoner of tenminste leerlingen in
aanraking te laten komen met lokaal erfgoed en culturele tradities.
Samenwerking met buurgemeentes om het cultuuraanbod op Walcheren voor
onze inwoners en onze toeristen nog beter zichtbaar en toegankelijk te
maken.

Wat willen we bereiken op dit onderwerp?
-

Behouden van uitgestrekte landerijen en karakteristieke historische
gebouwen.
Behouden van cultuurhistorische evenementen zoals ringrijden, gaaischieten
en de solexraces.
Veere is een fijne omgeving om te wonen en te werken.

Randvoorwaarden
-

Cultuur mag niet het sluitstuk zijn van de begroting.

met elkaar
voor elkaar
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VEERE IS HET WAARD
Politiek is het instrument om dingen te veranderen. Dat begint met luisteren naar inwoners,
ondernemers en bezoekers. Allen zijn gebruikers van onze leefomgeving. Zij maken deel uit
van de inwoners die een keuze maken voor een politieke partij die het best bij hun
opvattingen past.
Een groep die vasthoudt aan hetgeen zij belangrijk vinden maar ook bijdraagt en input levert
aan zaken die veranderd moeten worden. Een samenspel van mensen met visie, ambitie en
lef. Inwoners en ondernemers van de gemeente Veere. Samenwerken om iets moois te
creëren met behoud van cultuur, normen en waarden en identiteit. Wij bepalen samen met u
de koers naar een mooie toekomst en staan graag aan het roer. De leefomgeving van
Gemeente Veere en al haar kernen is het waard om te koesteren.
HART VOOR VEERE is het waard om uw stem te krijgen!
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B A L A N S I N C U L T U U R E N L A N D S C H A P,
VEERE IS HET WAARD !

info@HARTVOORVEERE.nl – www.HARTVOORVEERE.NL

