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Een terugblik op ‘Samen verder’ 
 
In 2018 gaf PvdA/GroenLinks Veere in het verkiezingsprogramma ‘Samen verder’ aan zich in 
te willen spannen voor een betere samenleving met als uitgangspunten: eerlijk delen, een 
duurzame toekomst, leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid, ‘iedereen telt mee’ en 
eigentijds bestuur.  
Bij de laatste verkiezingen kwamen we als tweede partij uit de bus. Het zag er naar uit dat 
we dit zouden kunnen verzilveren door deelname aan de nieuw te vormen coalitie. Dit was 
twee jaar lang niet mogelijk, maar begin 2020 veranderde dit. We hebben onze 
bestuursverantwoordelijkheid genomen en hebben, ondanks de beperkte tijd die ons restte 
en de COVID-19-crisis, verschillende belangrijke dossiers alsnog aangepakt, zoals: 
 

● Het gebied waar geen tweede woningen zijn toegestaan is vergroot en er zijn 
strengere regels voor kamerverhuur vastgesteld. Er wordt meer ingezet op 
handhaving hiervan.  

● De plannen voor maatschappelijke voorzieningen in verschillende kernen nu en in de 
toekomst komen met brede inbreng van belanghebbenden van de grond. 

● Door het ingezette parkeerbeleid zetten we stappen om de leefbaarheid in onze 
kustkernen te verhogen en gasten mee te laten betalen voor het gebruik van 
voorzieningen.  

● Het reserveren van geld voor (groene) investeringen in de toekomst, waaronder een 
Duurzaamheidsfonds.  

● De invoering van Diftar om bewoners meer bewust te maken van afvalscheiding. 
● Plannen ter verbetering van de Duinweg in Zoutelande en het dorpsplein in 

Koudekerke. 
 
‘Sociaal en natuurlijk Veere’  
Er zijn nog verschillende, grote uitdagingen voor Veere. We blijven ons zorgen maken over 
de toegenomen recreatiedruk en de autonome groei van het toerisme die hierbij verwacht 
wordt. Het aantal verblijfsrecreatieve eenheden is de afgelopen jaren flink toegenomen en 
er zitten nog veel plannen in de ‘pijplijn’. Hoe houden we de kernen leefbaar in relatie tot 
de recreatiedruk?  
Uitdagingen liggen ook op het vlak van het behouden en versterken van sociale samenhang 
en verbondenheid. Hoe zorgen we ervoor dat al onze inwoners mee kunnen komen in onze 
maatschappij, ook de meer kwetsbare mensen, zoals laaggeletterden en mensen met een 
beperking? Hoe maken we de zorg toegankelijker en borgen we dat iedereen meedoet? 
Hoe houden we de kosten onder controle, zonder in te leveren op kwaliteit van zorg?  
De klimaatverandering is steeds meer voelbaar. Hoe maken we Veere snel CO2-neutraal, 
houden we Veere groen en herstellen we de biodiversiteit? 
PvdA/GroenLinks wil zich inzetten voor deze vraagstukken. We luisteren naar inwoners, 
verenigingen, belangengroeperingen en ondernemers, zoeken de samenwerking op en 
staan garant voor optimale dienstverlening.  
 
Verhoudingen 
De onderlinge verhoudingen binnen de gemeenteraad van Veere waren de afgelopen vier 
jaar minder goed dan we gewend zijn. Dit is ten koste gegaan van onze effectiviteit als 
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gemeenteraad en was niet goed voor het aanzien van de lokale politiek als geheel. Vanuit 
PvdA/GroenLinks hechten we aan verbinding en constructief debat om gezamenlijk de 
kwaliteit van de besluitvorming te kunnen verbeteren. Daarbij zullen we met de andere 
raadsfracties onderling op inhoud zeker van mening verschillen. We zullen ons de komende 
vier jaar echter inspannen de verhoudingen te verbeteren zodat we als raad een goede 
besluitvorming beter vorm kunnen geven. 
 

Onze uitgangspunten 
 
1. Een eerlijke en gelijkwaardige samenleving 
We zijn voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich kan ontplooien. Een 
verbonden samenleving waar plek is voor iedereen, ongeacht achtergrond, gender of 
seksuele geaardheid. We steunen de aanpak van het tegengaan van elke vorm van 
discriminatie.  
De gemeente neemt het voortouw en geeft het goede voorbeeld bij de uitvoering van het 
VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap. Vanuit de gemeente wordt 
ondersteuning geboden door middel van inzet voor en steun aan Vluchtelingenwerk, 
Stichting Welzijn Veere en andere organisaties of vrijwilligers die de begeleiding en 
integratie van statushouders en kwetsbare mensen verzorgen.  
 
2. Een duurzame toekomst 
PvdA/GroenLinks Veere wil bewust deel uitmaken van een mondiale gemeenschap, die voor 
grote uitdagingen staat. De klimaatcrisis vergt veel fermere stappen dan er tot nu toe gezet 
zijn en vraagt van de gemeentelijke organisatie een grote inzet. 
Duurzame energie, goede luchtkwaliteit, een actief natuurbeleid, circulair bouwen, 
verantwoord waterbeheer en het beperken en scheiden van afval vormen de leidraad bij 
plannen van de gemeente. Dat is nodig om de gevolgen van de klimaatverandering te 
stoppen en op te vangen.  
 
3. Leefbaarheid 
Leefbaarheid gaat over de mate waarin een gebied aantrekkelijk is om te wonen en te 
werken. Dit is gekoppeld aan voorzieningen en de fysieke leefomgeving (zoals winkels, 
openbaar vervoer, zorg, groen, bebouwing), aan veiligheid (verkeersoverlast, andere 
vormen van overlast en vervuiling) en aan sociale samenhang (de betrokkenheid tussen de 
inwoners). 
Uit het onderzoek ‘Leefbaarheid en Toerisme’ (2019) blijkt dat de leefbaarheid met name 
onder druk staat door het toegenomen/toenemende toerisme. 
Beleid van de gemeente en alle plannen en initiatieven van derden moeten beoordeeld 
worden aan de hand van de mate waarop ze een verbetering of verslechtering van de 
leefbaarheid zijn. Iedereen moet prettig en naar draagkracht kunnen wonen. 
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4. Gezond en gelukkig oud worden 
Het zorgbeleid van de gemeente Veere moet op twee pijlers rusten, te weten samenwerking 
en preventie. Dat kan door de betrokkenheid van inwoners bij hun omgeving te stimuleren. 
Maatregelen die de gemeente neemt, dragen bij aan een samenleving waarin niemand 
wordt uitgesloten en waaraan iedereen naar vermogen bijdraagt. We beschermen 
kwetsbare mensen en zorgen voor onze ouderen.  
 
5. Eigentijds en integer bestuur 
De gemeente is er voor haar inwoners. We omarmen initiatieven die leiden tot meer 
betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie. We zijn overtuigd van nut en 
noodzaak voor intensieve samenwerking met andere gemeenten.  
Het bestuur en de gemeentelijke organisatie stellen zich transparant en integer op. Wij 
willen dat inwoners bezwaren en klachten eenvoudig kenbaar kunnen maken. Wij zorgen 
hierbij voor een laagdrempelige procedure, een serieuze behandeling en eerlijke 
beoordeling.  
 
6. Participatie 
Veel inwoners van Veere zijn al op een of andere manier betrokken bij wat er in hun kern 
gebeurt. Die participatie uit zich in stads- en dorpsraden, Wmo- en jeugdraad en in het vele 
vrijwilligerswerk, waarmee verenigingen in stand worden gehouden en mede-inwoners ‘een 
handje worden geholpen’. PvdA/GroenLinks wil stimuleren dat die betrokkenheid nog 
groter wordt. De gemeentelijke organisatie moet gericht zijn op zo’n participerende 
samenleving door daadkrachtig te zijn en meer ‘naar buiten gericht’ te werken. De 
aanstaande invoering van de Omgevingswet zal dit ook meer vereisen. 
 
Niet alles wat we willen, zal kunnen. Maar bij het maken van keuzes dienen wat 
PvdA/GroenLinks in de gemeente Veere betreft deze uitgangspunten centraal te staan. 
 
We lichten het verder toe in de volgende hoofdstukken: 

1. Voorzieningen 
2. Economie, toerisme en landbouw 
3. Duurzaamheid, natuur en milieu 
4. Mobiliteit 
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1. Voorzieningen  
 
De gemeente Veere is betrokken bij een groot aantal onderwerpen die inwoners aangaan 
en bij voorzieningen waar inwoners gebruik van maken. PvdA/GroenLinks wil dat al deze 
voorzieningen klantvriendelijk, efficiënt en op een kwalitatief goed niveau worden 
aangeboden.  
 
Multifunctionele accommodaties op maat in elke kern 
Waar het kan, willen we door middel van multifunctionele accommodaties (mfa’s) 
voorzieningen als scholen, kinderopvang, zorg en sport combineren, zodat ze behouden 
kunnen worden in elke kern. Zo kan een dergelijk gebouw, met de school als belangrijkste 
onderdeel, de ontmoetingsplaats worden voor de hele kern. 
Als inwoners of verenigingen een rol willen spelen in het beheer en de exploitatie van de 
multifunctionele accommodaties ondersteunen we dat. Zo blijven de voorzieningen 
betaalbaar en kan de beschikbare ruimte flexibel worden gebruikt. 
In Grijpskerke, Zoutelande en Biggekerke zijn al moderne multifunctionele voorzieningen 
gerealiseerd. Er staan goede plannen klaar voor multifunctionele voorzieningen in 
Aagtekerke, Oostkapelle, Serooskerke en Westkapelle en deze worden uitgevoerd. 
Westkapelle Herrijst blijft de dorpshuisfunctie behouden. We willen dat de gemeente snel 
duidelijkheid biedt over de toekomst van dorpshuis De Zandput en het omliggende terrein 
in Serooskerke.  
We willen ook in andere Veerse kernen gedateerde voorzieningen vernieuwen en hiervoor 
geld reserveren. Daarmee behouden we de leefbaarheid in alle Veerse kernen. Uiteraard 
zullen deze mfa’s zo duurzaam en energiezuinig mogelijk worden gebouwd. 
 
Onderwijs - meer dan alleen de basisvaardigheden 
PvdA/GroenLinks is enthousiast over het zogenaamde Integraal Kindcentrum, een 
voorziening waar organisaties als onderwijs, opvang van kinderen en welzijnsactiviteiten 
voor kinderen zijn samengevoegd. Een voorziening voor kinderen van 0-12 jaar, waar zij 
gedurende de dag komen om te leren, ontwikkelen, spelen en ontmoeten. Nieuwe scholen, 
bij voorkeur in combinatie met het multifunctionele gebouw, worden dus integrale 
kindcentra.  
In ons beleid, maar ook in onze samenwerking met scholen en ouders, doen we er alles aan 
om de kansengelijkheid te vergroten en leerachterstanden in te halen. 
We investeren extra in onze voor- en vroegschoolse educatie (vve) en voorkomen dat 
peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een achterstand aan hun schoolcarrière 
beginnen. 
Naast het aanleren van basisvaardigheden dient in het basisonderwijs voldoende aandacht 
te zijn voor bewegingsonderwijs, culturele vorming, natuur- en milieueducatie en mondiale 
bewustwording. De gemeente maakt initiatieven en projecten voor samenwerking tussen 
basisscholen en betrokken organisaties mogelijk. 
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Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers 
Door de inzet van vrijwilligers is er in onze gemeente een bloeiend stelsel van sociaal-
culturele activiteiten op het gebied van sport, (volks-)cultuur, volksgezondheid, jongeren- en 
ouderenzorg en verenigingen.  
Mantelzorgers verdienen alle mogelijke bijstand. We stellen Stichting Manteling in de 
gelegenheid om voor die ondersteuning te zorgen.  
Deze ‘sociale basis’, de vrijwilligers en mantelzorgers, moeten we waarderen en 
ondersteunen. Welzijn Veere heeft hier naar ons idee een belangrijke rol in. 
 
Ruim baan voor welzijn en preventie  
We houden de sociale infrastructuur op orde. Welzijn Veere is een belangrijke partner in het 
gemeentelijk welzijnsbeleid en zal een nog grotere rol gaan spelen in preventie en de zorg 
voor kwetsbare inwoners. Bijvoorbeeld door sociale netwerken te stimuleren, door het 
jongerenwerk te ondersteunen, door te signaleren als het wat minder gaat met bepaalde 
jongeren, ouderen en gezinnen en door het bieden van passende hulp en ondersteuning 
met hulp van vrijwilligers. Het maatschappelijk werk is een laagdrempelige voorziening en 
werkt goed samen met Welzijn Veere en scholen. 
 
Wmo en Jeugdzorg  
Zorg moet beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar zijn. De menselijke maat is daarbij 
belangrijk. We denken niet vanuit het stelsel, maar vanuit wat iemand nodig heeft. 
Als gezinnen zorg nodig hebben, is het belangrijk dat zij perspectief krijgen om uiteindelijk 
zichzelf weer te kunnen redden. 
PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente op zoek gaat naar manieren om de Wmo betaalbaar 
te houden. 
De toegang tot zorg en welzijn moet laagdrempelig blijven. Inwoners worden geholpen bij 
het doorlopen van de stappen om toegang te krijgen tot zorg. Bij de toegang tot 
voorzieningen moet de eigen regie van de aanvrager uitgangspunt zijn.  
Inwoners hebben te maken met één indicatie en hoeven niet steeds hun verhaal opnieuw te 
doen. Daarbij wordt op basis van afspraken met aanbieders gezorgd voor verantwoorde 
financiële kaders. Door vermindering van bureaucratie kan er voor hetzelfde geld meer 
gedaan worden. De gemeente moet haar rol zo invullen dat de positie van professionals 
wordt versterkt. Veel hulp komt vanuit mantelzorgers; familieleden of bekenden die iemand 
helpen. Mantelzorgers zien wij als een onmisbare schakel in het geheel van zorg. 
 
Wonen en zorg 
Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Tegelijkertijd constateren we dat bij 
hen, om verschillende redenen, eenzaamheid vaker voorkomt. Het bestrijden van 
eenzaamheid zien we als onze maatschappelijke opgave. We bouwen meer woningen waar 
mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, maar wel gebruik kunnen maken van gedeelde 
faciliteiten in de buurt, zoals in een verpleeghuis of in een multifunctionele accommodatie. 
Een groter aantal seniorenwoningen is ook goed voor de doorstroming op de huizenmarkt. 
We zetten in op een actief ouderenbeleid, zeker met de verwachte vergrijzing de komende 
jaren. 
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Werk en Participatiewet  
We stellen Orionis Walcheren in de gelegenheid om onze doelen op het gebied van werk en 
de Participatiewet uit te voeren. De ontwikkeling en participatie van mensen staat altijd 
voorop. 
Iedereen heeft recht op werk. Als iemand om welke reden dan ook niet de stap naar betaald 
werk kan zetten, is het streven dat deze persoon naar eigen vermogen zo ver mogelijk op de 
participatieladder komt. Dat kan bijvoorbeeld met nieuw ‘beschut werk’, een basis- of 
publieke baan.  
Arbeidsmatige dagbesteding is bedoeld als een opstap naar regulier betaald werk. We 
verbinden arbeidsmatige dagbesteding met nieuwe (beschutte) werkplekken.  
Als mensen in een participatie- of re-integratietraject zitten, hebben we aandacht voor 
achterliggende problematiek, zoals schulden, scheiding en mentale problemen. We lossen 
zulke problemen eerst integraal op, zodat deze mensen met een gerust hart aan het werk 
kunnen. 
Om mensen perspectief te bieden willen we in onze gemeente maximaal gebruikmaken van 
de mogelijkheden van de Participatiewet. Dit kunnen we doen door mensen, die buiten de 
regels vallen, (tijdelijk) te helpen aan voldoende inkomen. En door gebruik te maken van de 
mogelijkheid om verplichtingen die de wet mensen oplegt, (tijdelijk) buiten werking te 
stellen als dat mensen in hun individuele situatie helpt. We vergeten mensen die nu geen 
uitkering ontvangen niet. 
Werkgevers laten we zien wat ze voor hun medewerkers kunnen betekenen in het kader 
van zaken als laaggeletterdheid, schulden- en armoedeproblematiek en helpen hen daarbij 
op weg. 
 
Jeugd en jongeren 
PvdA/GroenLinks Veere staat voor een actief jongerenbeleid. We blijven de jeugdraad 
ondersteunen. We faciliteren organisaties die talenten van jongeren ontwikkelen, zoals de 
muziekschool, Podium Z en (sport)verenigingen. Jongerencultuur en -initiatieven, zoals 
bijvoorbeeld een jeugdsoos, kunnen op onze steun rekenen.  
We maken ons zorgen over de jongeren in het praktijk- (pro) en het voortgezet speciaal 
onderwijs (vso). Goede begeleiding is noodzakelijk om te voorkomen dat deze jongeren, na 
het afronden van hun school, uit beeld raken. 
We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen kort zijn en 
regelen de jeugdhulp waar mogelijk intern op school. 
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Voorzieningen samen met anderen inhoud geven 
Hoewel we wat ons betreft in de top tien staan van de mooiste gemeenten van Nederland, 
zijn we in gemeenteland klein. We zien echter geen reden om te fuseren met andere 
gemeenten. Om onze dienstverlening goed te houden, willen we dicht bij onze burgers 
blijven staan. Wel willen we taken samen met andere gemeenten uitvoeren, om bepaalde 
diensten goed te kunnen blijven uitvoeren. Op Walcherse en Zeeuwse schaal. We willen 
blijven investeren in deze samenwerking. Een intensievere samenwerking is gewenst op het 
moment dat de dienstverlening aan onze inwoners daar bij gebaat is. Door deze 
samenwerking doen we soms wel concessies aan de invloed op de sturing en eigenheid van 
de dienstverlening. Door samen met andere gemeenten zaken uit te voeren, moeten we 
ook samen overeenstemming bereiken over de opzet van kaders. We zullen ons de 
komende vier jaar inspannen om de democratische controle op de 
samenwerkingsverbanden te intensiveren, zeker op het gebied van de financiële 
verantwoording. 
 
Sport  
We investeren in sport en sportaccommodaties. Sport functioneert als een sociaal 
bindmiddel. Investeren in de breedtesport is een investering in de maatschappij. Hoewel het 
in essentie gaat om de eigen kracht van de clubs onderkent PvdA/GroenLinks dat het 
aanspreken van de (financiële) veerkracht van verenigingen grenzen heeft. Intensieve 
samenwerking met andere sportverenigingen in de kern of in de gemeente is wenselijk om 
bij teruglopende ledenaantallen levensvatbaar te blijven. We juichen initiatieven toe om 
jongeren, ouderen en sociaal zwakkeren met sport in aanraking te laten komen.  
 
Leefbaarheid  
De leefbaarheid in de kernen wordt bepaald door veel factoren, zoals voldoende betaalbare 
woningen, de nabijheid van groen en natuur, een gevoel van (verkeers)veiligheid, een 
balans tussen permanent versus recreatief wonen, een goede bereikbaarheid en de 
aanwezigheid van welzijns-, sport- en culturele voorzieningen, bedrijvigheid, sociale 
netwerken, zorg en vrijwilligerswerk.  
Door het optimaal combineren van voorzieningen is de kans groter dat deze levensvatbaar 
blijven. De inwoners van de kernen dragen voor een groot deel zelf bij aan de leefbaarheid 
van hun kernen door in verenigingen of andere sociale verbanden activiteiten te ontplooien. 
Inwoners kunnen ook een rol spelen in het beheer en de exploitatie van de multifunctionele 
accommodaties.  
 
Wonen 
Voor PvdA/GroenLinks is blijven investeren in betaalbare woningen en goede 
bereikbaarheid van de dorpen van het grootste belang. Het is belangrijk dat er voldoende 
sociale huurwoningen beschikbaar zijn en het eigen woningbezit voor alle doelgroepen 
bereikbaar blijft. Regionale afstemming is noodzakelijk. Woningbouwcorporatie Zeeuwland 
is de Veerse partner bij sociale-huur-woningbouw.  
Speculatie met woningen werkt prijsopdrijvend. Voor Veerse inwoners en vooral starters 
wordt het daardoor nog moeilijker om een betaalbare woning te bemachtigen. Om de 
doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen, dienen er voor senioren voldoende 
levensloopbestendige huizen beschikbaar te komen. 
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PvdA/GroenLinks wil dat het handhaven op het illegale tweedewoninggebruik en illegale 
recreatieve verhuur van tweede woningen hoge prioriteit blijft houden. We zorgen voor 
woningen voor bijzondere doelgroepen, zoals statushouders, vluchtelingen en 
arbeidsmigranten. 
Om speculatie en andere vormen van prijsopdrijvend gebruik te voorkomen, willen we dat 
de gemeente alle mogelijke instrumenten gebruikt, die de Huisvestingswet en andere 
wetten mogelijk maken zoals opkoopbescherming, voorrang eigen inwoners bij 
nieuwbouwprojecten, inzet voorkeursrecht en zelfbewoningsplicht. 
 
Herstructureren en nieuwbouw hand in hand  
De vraag naar koop- en huurwoningen is vanzelfsprekend leidend bij realisatie van 
bouwplannen. Vooral onder starters en senioren is de vraag groot. Om oude woningen in de 
kern geschikt te houden voor permanente huisvesting willen we de subsidieregelingen van 
Rijk en Provincie optimaal benutten en de gemeentelijke regeling(en) beter toegankelijk 
maken.  
Nieuwe woningen moeten levensloopbestendig en duurzaam gebouwd worden. Door 
nieuwbouw in de kernen te realiseren kunnen ouderen blijven wonen in hun dorp en komen 
er woningen beschikbaar voor starters. Bij nieuwbouwplannen vragen we aandacht voor 
inwoners met een laag inkomen en statushouders.  
De woningen in het appartementencomplex op het terrein van verzorgingshuis Nieuw-
Sandenburgh, die ooit gebouwd werden voor inwoners van 55+ met een zorgindicatie ter 
compensatie van de verdwijnende aanleunwoningen, mogen niet verhuurd worden aan 
mensen zonder zorgindicatie of aan mensen ver beneden de 55 jaar. 
Nu de supermarkt in Koudekerke naar een andere locatie verhuist, kunnen er op de 
vrijkomende locatie woningen voor ouderen en starters worden gebouwd.  
De verkoop van sociale huurwoningen wordt zoveel mogelijk beëindigd. 
Gemeentelijke bouwlocaties moeten kostendekkend zijn, maar PvdA/Groenlinks wil hierbij 
een uitzondering maken voor sociale woningbouw, inbreidingslocaties en bij 
grondsaneringen. 
 
Ondersteuning van starters en alternatieve woonvormen 
Voor starters is het lastig om aan een woning te komen. Om hen te ondersteunen, wil 
PvdA/GroenLinks de gemeentelijke starterslening handhaven en steunen we initiatieven 
waarbij bouwers zelf optreden als projectontwikkelaar. We denken hierbij aan tiny house 
projecten, alternatieve woonvormen als coöperaties en woongroepen en gezamenlijke 
nieuwbouw volgens de Stichting Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Zeeland. De 
gemeente kan dit actief promoten en faciliteren, ook met bestaande gebouwen die een 
andere bestemming moeten krijgen. Denk aan scholen, kerken en voormalige 
wijkvoorzieningen. 
De gemeente kan opdracht geven voor de bouw van flexwoningen op eigen grond of de 
bouw hiervan faciliteren op particuliere grond. Voorwaarde is wel dat bewoners na een 
aantal jaar doorstromen naar een permanente woning. 
PvdA/GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor blijvend betaalbare woningen, 
bijvoorbeeld met constructies als ‘Wonen naar Wens’. PvdA/GroenLinks wil dat de komende 
vier jaar in elke kern vijf à tien betaalbare starterswoningen worden gebouwd. Daar waar 
meer bouwgrond beschikbaar is, verhogen we dat aantal. Daarnaast onderzoeken we of de 
gemeente via de Wet Voorkeursrecht een rol kan spelen bij aankoop van recreatievastgoed. 
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Na aankoop en eventuele splitsing komen kleinere wooneenheden voor starters en 
jongeren beschikbaar. 
 
Autoluwe kernen  
Overlast van het autoverkeer en parkeren in de kernen willen we zoveel mogelijk beperken. 
We vinden dat de parkeerdruk op de recreatiegebieden moet worden teruggedrongen. We 
willen dat er meer aandacht wordt besteed aan (toeristisch) verkeer per openbaar vervoer 
of fiets. Het nieuwe parkeerbeleid heeft onder meer tot gevolg dat parkeer- en verkeersdruk 
in een aantal kernen is afgenomen. De stad Veere is nu daadwerkelijk autoluw.  
De eerste twee parkeervergunningen voor de auto's van inwoners van kernen, waar betaald 
of vergunningparkeren geldt, blijven gratis. 
PvdA/GroenLinks sluit een westelijke randweg in Domburg niet uit. Gelijktijdig moet de kern 
Domburg dan verkeersluw gemaakt worden, dus deze wordt alleen met de auto bereikbaar 
voor bewoners en verblijfsrecreanten. Zolang een randweg niet is gerealiseerd, willen we 
dat Domburg verkeersluw wordt met ingrepen in de bestaande infrastructuur. 
De verkeersdrukte in Oostkapelle, Aagtekerke en Grijpskerke is de afgelopen jaren fors 
toegenomen. Dit vraagt om structurele oplossingen. 
Binnen de bebouwde kom wordt in alle straten de maximumsnelheid 30 km per uur, zodat 
de straten veiliger worden.  
 
Permanente bewoning in de kern  
PvdA/GroenLinks wil het tweedewoningenbeleid continueren en strikt handhaven, met als 
doel het aantal tweede woningen af te bouwen en toe te voegen aan de woningvoorraad 
voor permanente bewoning, met als uiteindelijk doel nul tweede woningen in de kernen.  
Permanente bewoning draagt bij aan de instandhouding van voorzieningen en zorgt voor 
aantrekkelijke kernen, waar geen woningen een groot deel van het jaar leeg staan. De 
beschikbaarheid van woningen voor permanente huisvesting is bovendien noodzakelijk voor 
starters. Verplichte permanente bewoning in het buitengebied willen we onderzoeken. 
 
Kunst en cultuur  
Walcheren is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor veel kunstenaars. 
Kunst en cultuur spelen een rol bij de participatie en vergroten de aantrekkelijkheid van 
Veere.  
Investeren in kunst en cultuur mag niet als sluitpost van een begroting gezien worden. 
Mensen die werken in de culturele sector leveren een grote bijdrage aan de economie, 
leefbaarheid en beleving. PvdA/GroenLinks zet zich in voor kunstenaars door het faciliteren 
van werkruimtes, tentoonstellingsruimtes en het verlenen van opdrachten. 
Er moet aandacht zijn voor de gevestigde kunst, maar ook ruimte bestaan voor 
nieuwkomers.  
PvdA/GroenLinks wil dat de toegankelijkheid van kunst en cultuur gewaarborgd blijft en 
wenst een gevarieerd cultureel aanbod voor iedereen. Ook hechten wij eraan dat het kunst- 
en cultuuraanbod in de gemeente, waarvan de musea en de Grote kerk Veere een wezenlijk 
onderdeel vormen, niet verarmt. Wij pleiten daarom voor langjarige ondersteuning. 
Concerten, tentoonstellingen, festivals, podiumproducties en dito evenementen worden 
door de gemeente gefaciliteerd.  
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2. Economie, toerisme en landbouw 
 
Voor de Veerse economie zijn recreatie, toerisme, landbouw en detailhandel belangrijke 
pijlers. De aantrekkingskracht en het imago van Veere liggen besloten in de kleinschaligheid, 
kwaliteit, rust en ruimte in combinatie met aantrekkelijke kernen. We willen een 
rechtvaardige en duurzame economie. We bieden kansen aan ondernemers om 
bedrijvigheid en duurzame werkgelegenheid duurzaam te stimuleren. We werken aan een 
economie die gericht is op hergebruik van productiemiddelen en het drastisch verminderen 
van afvalstromen.  
 
Bedrijvigheid in de gemeente 
De gemeente Veere betrekt ondernemers, belangenverenigingen en inwoners bij haar 
beleid. Naast werkgelegenheid vindt PvdA/GroenLinks het van belang dat bedrijven 
bijdragen aan een duurzame samenleving. Aan nieuwe bedrijven wordt alleen een 
omgevingsvergunning verleend bij een voldoende duurzame invulling van de bedrijfskavel. 
PvdA/GroenLinks is voorstander van economische ontwikkeling, die in balans is met andere 
belangen, zoals natuur, landschap en milieu.  
 
Echte banen  
Als PvdA/GroenLinks streven we naar banen met genoeg zekerheid, kwaliteit en een 
volwaardig inkomen. We kiezen voor een eerlijke prijs bij aanbesteden en bestrijden 
verdringing op de arbeidsmarkt. De gemeente maakt afspraken met ondernemers en het 
onderwijs over stageplekken.  
 
Recreatie en toerisme  
De toegenomen recreatiedruk vraagt om duidelijke kaders en sturing om de voor- en 
nadelen van het toerisme in balans te brengen. De balans slaat de laatste jaren door naar 
economisch profijt ten koste van de leefbaarheid, Veerse identiteit, kwaliteit van recreatief 
aanbod en (verkeers-)veiligheid. Veel inwoners en toeristen zien de rust en de ruimte 
bedreigd worden door de groei van de toeristische sector.  
Uit de notitie ‘Ontwikkelkader verblijfsaccommodaties’ blijkt dat er voor verblijfsrecreatie in 
de bestaande bestemmingsplannen en het bestaande beleid nog veel groeicapaciteit zit. 
Gebruik van die capaciteit zal ten koste gaan van het open Veerse landschap en de natuur 
en leidt tot meer overlast in de kernen. PvdA/GroenLinks vindt dat de bestaande 
groeicapaciteit moet worden beperkt. We willen hier voorvarend mee aan de slag.  
Aan nieuwe plannen met een uitbreiding van het aantal slaapplaatsen wil PvdA/GroenLinks 
geen medewerking verlenen. Hotels moeten echte hotels zijn, geen verkapte recreatie-
appartementen. Voor de dagrecreant zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Verder 
verstening hiervoor is niet gewenst. Bij verdere ontwikkeling van jachthaven Oostwatering 
staat de watersport centraal en niet vastgoedontwikkeling. Kleinschalig kamperen 
(minicampings) is een kenmerkend fenomeen in Veere. Aan de bestaande regelgeving wordt 
de komende vier jaar niet getornd. Minicampings onderscheiden zich nadrukkelijk van grote 
campings. Kwaliteitsverbetering juichen we toe, maar mag niet automatisch leiden tot groei 
van het aantal verblijfseenheden of gebiedsuitbreiding. Spreiding van de recreatiedruk, van 
zowel verblijfsrecreatie als het dagtoerisme, moet onderwerp van beleid zijn.  
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Met het beperken van de mogelijkheden van groei van verblijfsrecreatie, die in bestaande 
bestemmingsplannen en regelingen is opgenomen, is vaak lange tijd gemoeid. Daarom moet 
dit met hoge prioriteit worden uitgevoerd. 
Er is geld voor het zogenaamde ‘zandfonds’ gereserveerd. Meningen over het (extra) 
suppleren van zand op onze stranden zijn verdeeld. Aan de ene kant willen we dat er 
voldoende recreatiestrand voor onze inwoners en gasten is. Aan de andere kant is een 
structurele, milieuvriendelijke, meer natuurlijke oplossing om voldoende strand te 
behouden nog niet bekend. PvdA/GroenLinks wil hier meer onderzoek naar voordat keuzes 
gemaakt worden.  
Aan de noordzijde van onze kust moet een groot deel natuurlijk, ongerept strand blijven. 
 
Detailhandel  
De detailhandel is van belang voor de werkgelegenheid, voorzieningen en leefbaarheid en is 
daarmee de economische motor van Veere. De vergunningverlening moet, ook voor het 
midden- en kleinbedrijf, helder en eenvoudig zijn. Ondernemers in alle kernen mogen zelf 
bepalen of hun winkel op zondag is geopend, niet alleen in de kustkernen. De gemeente 
bevordert lokale samenwerking met agrariërs voor korte en duurzame voedselketens. 
 
Bedrijventerreinen  
De lokale Veerse bedrijventerreinen zullen in overleg met eigenaren gerevitaliseerd worden 
om te voldoen aan eisen van duurzaamheid, vergroening en landschappelijke inpassing. Bij 
deze revitalisering worden gesloten grondstofkringlopen en CO2-neutraliteit gerealiseerd.  
We stimuleren bedrijfsverzamelgebouwen voor zelfstandige ondernemers zonder personeel 
(zzp’ers). 
 
Monumenten  
Het Veerse cultureel erfgoed wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door het grote aantal 
monumenten. De basis voor monumentenzorg is wat PvdA/GroenLinks betreft de Nota 
Ruimtelijke Kwaliteit (Veere 2016), de Structuurvisie Cultuurhistorie (2015) en de Nota 
Archeologische Monumentenzorg Walcheren. De gemeente draagt zorg voor het in stand 
houden van de monumentale objecten in gemeentelijk bezit en het beschermde 
stadsgezicht Veere en stelt zich proactief op ten aanzien van de instandhouding van 
monumenten door particulieren. PvdA/GroenLinks vindt dat de lijst met cultuurhistorisch 
waardevolle panden geactualiseerd en uitgebreid moet worden met waardevolle objecten 
uit de wederopbouwperiode. 
Met de Omgevingswet zullen de welstands- en monumentencommissie verdwijnen. Het 
daarvoor in de plaats gekomen Team Ruimtelijke Kwaliteit neemt in de beoordeling van 
restauratieplannen ook aspecten mee als hergebruik van historische bouwmaterialen en 
gebruik van materialen die geen schade toebrengen aan het monument.  
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Landbouw  
Omdat de landbouw de grootste gebruiker is van de open ruimte heeft deze een grote rol 
bij de inrichting en beheer van het landschap, een beheer dat passend moet zijn bij het 
unieke kleinschalige landschap van Walcheren. Helaas hebben gemeenten nauwelijks 
bevoegdheden om maatregelen te nemen met betrekking tot landbouw, maar 
PvdA/GroenLinks wil de kleinschalige en biologische landbouw en het op kleine schaal 
leveren van diensten in toerisme, verkoop van producten en dagbesteding promoten.  
Binnen de gemeente Veere zien wij geen plaats voor intensieve veehouderijen, vanwege de 
negatieve effecten op klimaat, volksgezondheid, natuurgebieden, dierenwelzijn en 
biodiversiteit. We streven naar een kunstmest- en gifvrije gemeente, om zogenaamde 
‘groene woestijnen’ tegen te gaan.  
We vinden het de taak van de gemeente te zorgen voor heldere voorlichting over 
dierenwelzijn. PvdA/GroenLinks stelt grenzen aan de maximale maat van stallen en werkt 
alleen mee aan het vergroten ervan als dit aantoonbaar ten goede komt aan het 
dierenwelzijn. 
 
Een circulaire economie  
We streven naar een circulaire economie (waarbij kringlopen zich sluiten en afval een 
nieuwe grondstof is). We geven als gemeente het goede voorbeeld door zelf circulair en 
innovatief te zijn, te beginnen bij inkoop. Bij het toewijzen van overheidsopdrachten houden 
we circulaire duurzaamheidscriteria in het oog. Duurzame, innovatieve en creatieve lokale 
ondernemers krijgen hierbij voorrang.  
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3. Duurzaamheid, natuur en milieu 
 
Groen 
Uit onderzoek blijkt dat je met groen om je heen langer, gelukkiger en gezonder leeft. Voor 
een plattelandsgemeente als Veere een opsteker. We hebben veel groen, duinen en de 
natuur van de zee om ons heen. Groen verder weg is goed, maar in de buurt is beter. 
Buurtgroen in de kernen wordt dus steeds belangrijker. De gemeente is de eerste partij die 
daarin een rol speelt. Daarbij merken we dat we in onze gemeente niet bij nul hoeven te 
beginnen voor het realiseren van een groene leefomgeving in de kernen. Er gebeurt al het 
een en ander vanuit het beheer van de openbare ruimte. Daar zijn we als PvdA/GroenLinks 
blij mee.  
Toch willen we de lat voor de komende jaren hoger leggen. Dat is nodig om 
klimaatverandering, hittestress en watertekort en -overlast het hoofd te bieden. In onze 
overtuiging gaan we dat samen met inwoners, natuur- en milieuorganisaties, boeren en 
andere overheden in Zeeland oppakken. We zien onszelf als onderdeel van een keten van 
partijen, die hun duurzame steentje bij dienen te dragen.  
 
Omgevingswet  
Het rijk wil het omgevingsrecht eenvoudiger maken met de Omgevingswet. Eenvoudiger 
maken betekent voor PvdA/GroenLinks niet globaler en flexibeler. Bij het maken van 
omgevingsplannen worden inwoners en organisaties nauw betrokken. Rechtszekerheid, 
leefbaarheid en de uitgangspunten van dit verkiezingsprogramma zijn voor 
PvdA/GroenLinks richtsnoeren bij de op te stellen omgevingsvisie. We nemen het belang 
van het landschap expliciet mee in de omgevingsvisie. 
 
Stimuleren van energiezuinig bouwen en wonen  
PvdA/GroenLinks wil voldoende middelen beschikbaar stellen voor het gemeentelijk 
herstructureringsfonds. We willen dat Zeeuwland een hoge ambitie hanteert voor het 
aanbrengen van energiebesparende maatregelen in huurwoningen. Nieuwe wijken worden 
klimaatadaptief gebouwd, zodat ze bestand zijn tegen weersextremen als gevolg van 
klimaatverandering. Met klimaatadaptief bouwen zorgen we voor minder wateroverlast, 
minder hittestress en minder schade door langdurige droogte. Dat betekent onder meer 
aanleg van waterbuffers, veel groen en zo min mogelijk steen en asfalt.  
Bij nieuwbouw verlagen we de parkeernormen en stimuleren we elektrisch deelvervoer. 
De gemeente neemt het voortouw in circulair bouwen, bijvoorbeeld door te bouwen met 
hergebruikte materialen of hernieuwbare grondstoffen en energie. 
Versterking van de natuur wordt een vast onderdeel van projecten en ontwikkelplannen. 
Denk bijvoorbeeld aan groene of zonnedaken/-gevels, ingemetselde nestkasten en 
waterdoorlatende bestrating. PvdA/GroenLinks wil de aanleg van ‘groene daken’ of ‘groene 
gevels’ bij scholen, landbouwschuren en bedrijfsloodsen stimuleren.  
 
Natuur en milieu 
Veere is een plattelandsgemeente met een uitgebreid buitengebied, waarin landbouw 
prominent aanwezig is. Met een cultuurhistorisch landschap, waar het agrarisch landschap 
volop de ruimte heeft. PvdA/GroenLinks is zuinig op natuur en landschap. We betrekken 
inwoners en lokale organisaties, die zich inzetten voor natuur- en landschapsbeheer en 
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dierenwelzijn bij beleidsontwikkelingen. De gemeente moet vanwege haar voorbeeldrol 
voorop lopen in innovaties en gedragsverandering. We willen bij alle gemeentelijke 
aanbestedingen en inkopen een duurzaamheidstoets toepassen. Handhaving en controle, 
bewustwording en voorlichting vormen belangrijke pijlers.  
Er moet een routekaart naar een energieneutrale gemeente komen en een duidelijk 
ruimtelijk kader voor initiatieven op het vlak van de energietransitie. Hierdoor weten 
initiatiefnemers waar ze aan toe zijn.  
 
Aandacht en ondersteuning voor versterking van natuur en landschap  
Biodiversiteit staat ernstig onder druk. Daarom stimuleert en ondersteunt de gemeente 
Veere de inrichting van groenstroken, het inzaaien van vlinderidylles en de aanleg van 
landschapselementen als heggen en drinkputten. Daarnaast de plaatsing van bijenkorven, 
nestkasten, zwaluwtorens, de aanleg van dichte hagen, stapelmuurtjes van snoeihout en de 
toepassing van vogelvides onder daken. PvdA/GroenLinks wil zoveel mogelijk 
natuurvriendelijke oevers. Deze leveren een bijdrage aan de waterkwaliteit en 
soortenrijkdom en zijn goedkoper in onderhoud. Ook willen we dat alle bermen ecologisch 
beheerd worden en we werken hierin samen met het Waterschap.  
 
Geen verdere aantasting van de kuststrook en het Veerse meer 
Toeristen en inwoners waarderen onze schone, ruime en hier en daar nog ongerepte 
stranden. PvdA/GroenLinks wil niet dat toeristische ontwikkelingen aan kust, strand en 
Veerse meer de natuurlijkheid en de ruimte verder aantasten.  
Verblijfsrecreatie op en rond de Veerse Dam, de eilandjes in het Veerse Meer en op Neeltje 
Jans wijzen we af. We zetten erop in dat het omgevingsplan minimaal dezelfde bescherming 
biedt als het huidige bestemmingsplan, de provinciale kustvisie en de gebiedsvisie Veerse 
Meer.  
 
Geen verstening van het landschap  
De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen wanneer initiatieven door 
particulieren/projectontwikkelaars of buurgemeenten de natuur- en landschapswaarden in 
de gemeente aantasten. We zijn er alert op dat het Veerse landschap niet wordt aangetast 
door de bouw van huizen, de bouw of het vergroten van bedrijfsgebouwen of de aanleg van 
nieuwe wegen. Nieuwe vestiging van bedrijven willen we om die reden alleen toestaan op 
de bestaande bedrijventerreinen.  
Het voorkomen van verdere verstening van het landschap betekent ook dat de 
mogelijkheden voor landschapscampings en de huidige landgoederenregeling moeten 
worden geschrapt. Alle instrumenten om vervanging van kampeerplaatsen door chalets op 
campings tegen te gaan, worden maximaal benut. 
We maken gebruik van de ‘zonneladder’ (besliskader waarin aangegeven wordt in welke 
gewenste volgorde zonne-energieprojecten toegepast dienen te worden) bij uitvoering van 
beleid op het gebied van zonne-energie.  
 
Inwoners actief betrekken bij natuur, landschap en milieu  
PvdA/GroenLinks wil de kennis over en de betrokkenheid bij natuur, landschap en milieu 
versterken. Organisaties die zich hierop richten en bijdragen aan de bewustwording, met 
name van jongeren, kunnen rekenen op onze steun.  
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We willen vergroening van schoolpleinen en de aanleg van schooltuinen stimuleren en 
ondersteunen. Als er gronden langdurig braak liggen, omdat geplande ontwikkelingen 
stagneren, zijn deze ideaal om als ‘tijdelijke natuur’ en/of ecologische (school-)tuin in te 
zetten. We vinden het van belang dat lespakketten over natuur, milieu en landschap in 
stand worden gehouden.  
 
Mondiaal denken, lokaal handelen  
Bij de jaarlijks vast te stellen duurzaamheidsagenda zal PvdA/GroenLinks extra aandacht 
vragen voor de Global Goals for sustainable development. Dit vanuit het uitgangspunt ‘denk 
mondiaal, handel lokaal’. De gemeente geeft het goede voorbeeld door lokale, biologische 
en fairtrade producten te voeren in de gemeentelijke catering. We willen biologische 
landbouw en kringloopboerderijen stimuleren. 
 
Een groene gemeente, ecologisch beheerd  
PvdA/GroenLinks staat voor een ecologisch groenbeheer. We willen beplanting met 
inheemse soorten. Het terugdringen van insecticiden (neonicotinoïden) is van belang voor 
herstel van de bijenstand en belangrijk om bestuiving van veel gewassen te garanderen. We 
willen dat de gemeente op dit gebied gezamenlijk optrekt met agrariërs en het Waterschap. 
Buurtbewoners die groenstroken in hun straat willen adopteren en ecologisch 
onderhouden, kunnen rekenen op steun.  
 
Actief inzetten op verduurzaming  
We zetten ons actief in op energiebesparing en duurzaam ondernemen. Door voorlichting, 
tariefdifferentiatie, voorschriften en vergunningen kunnen milieumaatregelen actief worden 
ondersteund. We willen dat het gemeentelijke Duurzaamheidsplan wordt geactualiseerd en 
versneld wordt uitgevoerd, onder meer door middel van het Duurzaamheidsfonds. 
 
Werken aan een energieneutrale gemeente  
Als gemeente hebben we een eigen verantwoordelijkheid en een voorbeeldfunctie in het 
nemen van klimaatmaatregelen. PvdA/GroenLinks wil de inspanning vanuit de gemeente 
Veerse verhogen, om de doelen voor een energieneutrale gemeente eerder te behalen.  
We willen dat de gemeente een Veerse Klimaatkaart maakt, zodat duidelijk is welke 
maatregelen nodig zijn om dit doel te bereiken.  
We vinden dat de gemeente soepele regels dient te hanteren bij vergunningverlening bij 
lokale initiatieven om duurzame energiebesparende maatregelen te realiseren. Daarnaast 
willen we dat de gemeente kennis in huis heeft voor het uitvoeren van een gedegen 
energiebeleid en hierbij de samenwerking zoekt met de gemeenten Vlissingen en 
Middelburg.  
De gemeente experimenteert met innovatieve manieren om zonne-energie op te wekken. 
Zonnepanelen op parkeerterreinen, carports, bushokjes, hekwerken, geluidswanden en 
lantaarnpalen zijn onderdeel van de zonneladder.  
 
Energietransitie 
We gaan alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat Veere vrij wordt van fossiele 
brandstoffen. We denken dat burgers graag in de energietransitie willen investeren, maar 
niet altijd goed weten hoe en waar te beginnen. De gemeente kan daarbij helpen door snel 
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duidelijkheid te geven over hoe in een bepaald gebied huizen het beste te verwarmen en te 
isoleren zijn. Door proactief voorlichting te geven over energiebesparende maatregelen, 
financierings- en subsidiemogelijkheden. We zorgen ervoor dat groepen die slechter bij kas 
zitten niet buiten de boot vallen, door extra hulp op maat.  
PvdA/GroenLinks is van mening dat Neeltje Jans de geëigende plaats is en blijft voor grote 
windmolens. 
 
Een schone bodem, gezond water en frisse lucht  
PvdA/GroenLinks vindt dat er zuiniger met water omgegaan moet worden. We zorgen dat 
regenwater gescheiden wordt van het (huishoudelijk) afvalwater. We willen infiltratie 
bevorderen door tuinbetegeling terug te dringen. Waar infiltratie niet mogelijk is, steunen 
we het principe ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Onder meer groendaken en wadi’s 
kunnen hier een bijdrage aan leveren. We willen dat het bomenbestand op peil blijft. Bij het 
kappen van bomen moet een compensatiebeginsel gelden. Om de biodiversiteit te 
versterken, wijst de gemeente ook plekken aan voor tiny forests en locaties voor ‘Plan 
Boom’ (ZMf).  
 
Beperking van de lichtvervuiling  
PvdA/GroenLinks wil dat de hoeveelheid licht in en vlakbij de Veerse natuurgebieden tot 
een minimum wordt beperkt. We willen dat er geen verlichting wordt aangebracht langs 
paden binnen natuurgebieden. Daarnaast willen we dat er kritisch wordt gekeken naar de 
bestaande openbare straatverlichting om de hoeveelheid lichtvervuiling terug te dringen en 
energiekosten te besparen.  
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4. Mobiliteit 
 
Mobiliteit is van vitaal belang voor het economisch functioneren van de samenleving en 
biedt mensen de kans om zich te ontplooien en te ontspannen. Mensen verplaatsen zich, 
omdat ze op verschillende locaties wonen, werken, winkelen en op doktersbezoek of op 
visite gaan. Als PvdA/GroenLinks vinden wij mobiliteit daarom belangrijk.  
 
Inzetten op de fiets  
We versterken de mobiliteit door middel van de fiets. Om dit te doen kan de gemeente 
ervoor zorgen dat er veilige stallingsmogelijkheden zijn, goede fietspaden en plaatsen waar 
mensen hun auto kunnen parkeren om zich vervolgens met de fiets over het eiland te 
verplaatsen (hubs of transferia). Op een aantal strategische plaatsen is er voor toeristen en 
recreanten de mogelijkheid om fietsen te huren. Deze fietsen kunnen op andere plaatsen in 
de gemeente worden ingeleverd.  
 
Inzetten op faciliteren elektrificatie en duurzaamheid 
Naar verwachting zal de komende vier jaar de electrificatie van auto’s een grote vlucht gaan 
nemen. Om dit te kunnen faciliteren is het gewenst dat de gemeente tijdig uitvoering geeft 
aan een samenhangende laadinfrastructuur. Omdat e.e.a. ook het parkeerbeleid raakt en 
voorkomen moet worden dat het elektriciteitsnet extra wordt belast is het gewenst om 
maximaal in te zetten op walboxen die worden gevoed met op eigen dak opgewekte 
stroom. De gemeente dient dan wel zorg te dragen voor het aanleggen van zgn. stoepgoten 
om de aansluiting van auto’s mogelijk te maken. Laadpalen moeten beperkt blijven tot 
enkele locaties voor deelauto’s in de kernen, op openbare parkeerterreinen en bij openbare 
voorzieningen. Ook hier begint een lokale uitwerking met het actief betrekken van de 
inwoners; overleg met dorps- en stadsraden en voor zover aanwezig lokale coöperaties 
verdient daarbij aanbeveling.  
 
Goed openbaar vervoer 
In principe vinden we als PvdA/GroenLinks dat elke inwoner dichtbij een bushalte moet 
hebben. Ook vinden we dat het uitgangspunt moet zijn dat iedereen binnen een uur het 
treinstation moet kunnen bereiken. De trend is dat het openbaar vervoer verschraalt, als 
partij leggen we ons daar niet zonder meer bij neer.  
We staan voor een inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan doen. Het is voor 
ouderen en invaliden van belang dat het openbaar vervoer goed toegankelijk is. Een goede 
aansluiting op NS-station Middelburg/Vlissingen en daarmee de rest van Nederland is voor 
al onze kernen van belang. Bij minder drukke trajecten wordt het mogelijk om een flex-taxi 
op te roepen door middel van een app. De flex-taxi moet wat ons betreft ook goed 
toegankelijk zijn voor mensen die wat minder digitaal vaardig zijn. We zetten ons in om de 
Kustbus, de buslijn die alle Veerse kustkernen aandoet, te herintroduceren. En we willen het 
autodelen stimuleren. 
 
Veilig en efficiënt verkeer 
Verkeersveiligheid moet aandacht krijgen in de nieuwe Omgevingswet. Verkeersveiligheid 
zal een rol spelen bij het toedelen van functies aan een locatie. In de buurt van scholen 
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staan we voor een veilige inrichting en kijken we of we verkeersbewegingen daar kunnen 
beperken. 
 
Verkeer stroomlijnen en opvangen 
Parkeren gebeurt aan de rand van de kernen, bijvoorbeeld bij mobiliteitshubs of transferia. 
Bij voorkeur ziet PvdA/GroenLinks een transferium buiten de drukte van Walcheren, bv. op 
Arnestein of bij de aansluiting A58/N57. Op deze locaties willen we een aantal andere 
functies toevoegen. Bijvoorbeeld een onthaalfunctie en/of een afhaalpunt voor pakketjes 
zodat bestelbusjes niet meer de kernen in hoeven.  
 
Betaalbaarheid 
Het vervoer wordt steeds duurder, de gemeente Veere kan inwoners die het nodig hebben 
een kaart aanbieden, waarmee inwoners betaalbaar kunnen reizen. 
 



Verkiezingsprogramma 2022-2026    PvdA/GroenLinks Veere  21 

Wat mag het kosten? 
 
Uiteraard wil PvdA/GroenLinks dat de gemeente Veere financieel gezond is. Op dit moment 
zijn we met onze onroerendezaakbelasting (OZB) en andere gemeentelijke belastingen één 
van de goedkoopste gemeenten binnen de Zeeuland. Dat is goed voor onze inwoners en dat 
willen we best zo houden, maar niet ten koste van alles. We zijn bereid onder voorwaarden 
de gemeentelijke lasten extra te verhogen, als dat nodig is voor klimaatadaptatie, 
energietransitie en leefbaarheid. Bij eventuele lastenverzwaringen worden de laagste 
inkomens ontzien, door middel van kwijtschelding en minimabeleid.  
Daarnaast zullen we werken aan het eerlijk verdelen van kosten tussen dagtoeristen, 
verblijfstoeristen en vaste inwoners. Diensten als paspoorten, afval ophalen, riolering en 
dergelijke zijn kostendekkend. De komende jaren gaan we ook de noodzakelijke 
investeringen doen. Daarbij zullen we de huidige financiële gezondheid van de gemeente 
bewaren en voor de toekomst goed bewaken. Maar investeringen zijn nodig en we zijn 
bereid die te doen. Voor de gemeente Veere zijn ze ook haalbaar en verantwoord. 


