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Verkort programma
De Bijbel, het Woord van God, is tot welzijn van de hele samenleving.
Dit is het kader voor onze praktische politiek.
1. De overheid dient het goede te zoeken voor de samenleving als collectief en voor de
enkeling als individu. Kwaliteit staat hierbij voorop.
2. Liefde tot de naaste vraagt een positieve houding ten opzichte van onze naaste. We blijven
inzetten op goede zorg voor de kwetsbare burger.
3. Bouwen naar behoefte is het uitgangspunt bij nieuwe planvorming.
4. Een eenduidig parkeerbeleid is belangrijk voor de kuststrook.
5. Fietsverkeer stimuleren we waarbij de veiligheid voorop staat.
6. Drank maakt meer kapot dan je lief is, we zetten stevig in op alcoholmatigingsbeleid.
7. Ondernemend Veere vindt een luisterend oor voor vernieuwing.
8. Recreatie en toerisme verdienen blijvende steun voor nieuwe ideeën.
9. We heffen geen belasting op het houden van huisdieren, hondenbelasting schaffen we af.
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10. Veere is voor haar bezoekers een schoon en gastvrij Veere. Afval ruimen we samen op.
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Inleiding
Voor de periode 2018-2022 is ervoor gekozen een verkiezingsprogramma te schrijven met een
beleidsmatige indeling, gecombineerd met een verkort programma. Het programma met de
beleidsmatige indeling is voornamelijk bedoeld als houvast en leidraad bij de coalitievorming
en ons verdere handelen de komende 4 jaar. De beleidsthema's komen overeen met de
programmabegroting die de Gemeente Veere hanteert.
Voor een kort en duidelijk overzicht waar de SGP-ChristenUnie voor gaat in de periode 20182022 verwijzen we u naar het verkort programma.

Visie
De SGP-ChristenUnie is van mening dat het gemeentebestuur een instelling is van God.
De Bijbel, het Woord van God, is heilzaam voor de gehele samenleving. In de Bijbel worden de
basisrichtlijnen gegeven voor ons handelen en voor het besturen van de gemeente.
Samenhangend hiermee hecht de SGP-ChristenUnie sterk aan het openen en sluiten van de
raadsvergaderingen met het ambtsgebed. De contacten tussen kerken en burgerlijke gemeente
zijn niet intensief, maar indien nodig weten ze elkaar te vinden. De SGP-ChristenUnie houdt
overheid en burgers de goede waarden en normen voor die God in de Bijbel geeft. Dat
betekent dat het bestuur van de gemeente eerlijk en betrouwbaar is. Vanuit deze visie werken
de SGP en de ChristenUnie ook in de komende raadsperiode met elkaar samen om gezamenlijk
een bijdrage te leveren aan het besturen van de gemeente.
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1. Bestuur en Ondersteuning
Betrokkenheid burgers
We willen de burgers actief betrekken vanuit een positieve grondhouding. Daarom nemen we
stads- en dorpsraden serieus. In sommige kernen zien we dat er onvoldoende draagvlak is voor
de stads- of dorpsraad. Daar willen we, in overleg met bevolking, kijken naar alternatieven als
ambassadeurs, ad-hoc overleg met verenigingen en voorlichtingsavonden. Dorpsraden moeten
echter geen vervanging van de gemeenteraad worden. Naast de dorpsraden willen we
ondernemersverenigingen actief betrekken bij de plannen in de kernen. Beide verdienen een
gelijk speelveld.

Kwaliteit
We gaan voor kwaliteit. Beleidsstukken moeten daarom helder geformuleerd zijn en
regelgeving moet duidelijk gepubliceerd worden. We willen als vanzelfsprekendheid creëren
dat we letten op vermindering van administratieve lastendruk voor ondernemers. Alleen waar
nodig huren we externen.

Verantwoording
Vanuit gemeenschappelijke regelingen wordt er verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad
over de uitvoering van het vastgestelde beleid. We willen de grip versterken op deze
gemeenschappelijke regelingen. Naast de schriftelijke verantwoording kunnen daarom nieuwe
ontwikkelingen of een niet-sluitende begroting aanleiding zijn voor een verzoek om nadere
uitleg in de commissie.

Belastingen en inkomsten
Wij zijn enkel voor het indexeren van belastingen en heffingen. Dit betekent dat we
prioriteiten moeten stellen en uitgaven beperken. Richtlijn is dat de belasting of heffing
kostendekkend moet zijn voor het doel.
We pleiten voor een betere taxatie van woningen, als grondslag voor de OZB en schaffen de
hondenbelasting af. Wel worden regels voor hondenbezitters aangescherpt en gaan we strenger
handhaven om te voorkomen dat er straks overal hondenpoep ligt.
Wat betreft de parkeerbelasting dient er onderzocht te worden welk systeem het beste kan
functioneren om 1 parkeersysteem te gebruiken langs de hele kust. We houden daarbij
rekening met de eigen inwoners van de kustplaatsen. In de kernen waar vergunningparkeren is
ingevoerd krijgen inwoners 1 vergunning gratis. Voor bezoekers kan het dan iets duurder
worden. Ook in het licht van het rapport dat mede door de FOV is opgesteld, lijkt dit zeker een
haalbare kaart te zijn.
Voor ons is het bespreekbaar om te bezuinigen op subsidies. Uitgangspunt bij subsidieverlening
is voor ons dat de activiteiten niet in strijd zijn met Gods Woord. Er moet controle zijn op de
daadwerkelijke besteding van het subsidiegeld.
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2. Veiligheid
Brandveiligheid en rampen
De Veiligheidsregio Zeeland vinden we erg belangrijk. Via de klankbordgroep houden we actief
voeling met ontwikkelingen en achtergronden in de Regio. Daarnaast gaan we collegagemeenten binnen de VRZ aansporen om het Rijksgeld voor brandweerzorg en
rampenbestrijding 1 op 1 door te storten naar de VRZ. We zien dat de vrijwillige
brandweermannen/vrouwen essentieel zijn voor de brandweer. Dit werk willen we waarderen.

Toezicht en handhaving
Om voldoende blauw op straat te hebben, zetten we in op actief werven van vrijwillige
politieagenten. Daarnaast gaan we voor handhaving van de openbare orde. Hierom pleiten we
voor meer boa's, die vanuit een vriendelijke maar duidelijke grondhouding zorgen voor een
positief preventieve werking. Sancties zullen onontkoombaar zijn, maar het bevordert de
leefbaarheid van onze inwoners.

Vandalisme en openbare orde
Iedereen kan een steentje bijdragen aan het voorkomen van overlast. Niet alleen de
jongerenwerker, politie en gemeente. We roepen de gemeenschap op om zich actief in te
zetten voor leefbaarheid, rust en veiligheid. Uiteraard werken we hierin samen met
ondernemers. Vanuit de gemeente faciliteren we waar nodig buurtbemiddeling.
We zijn tegenstander van bordelen en coffeeshops in onze gemeente. Het moet veilig en
leefbaar blijven in Veere.
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3. Verkeer, vervoer en waterstaat
Riool en waterbeheer
Bij wegreconstructies willen we het vervangen van gedateerde rioleringen standaard
meenemen. Ook willen we waar nodig een klimaatadaptief ontwerp toepassen voor
waterafvoer. Tijdelijk water op straat bij heftige buien zullen we moeten accepteren.
Bij aanleg van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken willen we stimuleren dat er
opvangbekkens gemaakt worden voor opvang van regenwater. In het buitengebied moeten deze
bekkens landschappelijk ingepast worden en ze moeten geschikt gemaakt worden voor
bluswatervoorziening en grijswateropslag voor burgers en boeren.

Wegen
De bermen langs alle binnenwegen liggen er netjes bij en zijn verkeersveilig. Vanuit dit
oogpunt pleiten we voor doorgroeiblokken in drukbereden bermen.
De drukte van toeristisch verkeer willen we zoveel mogelijk buiten de kernen houden. Autoluw
maken van kernen dient bevorderd te worden. De bestaande wegenstructuur moet hierbij
zoveel mogelijk benut worden en waar nodig op- of afgewaardeerd.
We geven voorrang aan de uitvoering van de knelpunten zoals opgenomen in het vastgestelde
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en het Wegencategoriseringsplan.

Verkeersveiligheid
Kruising Hondegemseweg/Schuitvlotstaat moet verder geoptimaliseerd worden voor
fietsveiligheid. Ook hebben we aandacht voor de rotondes op de N57 in verband met de
doorstroming. Nu slibt het op drukke dagen dicht.

Parkeerbeleid
We zetten in op eenduidig parkeerbeleid voor heel de kust en optimalisatie van de
voorzieningen op de parkeerterreinen zoals verwijzingen en goed sanitair. Onderdeel hiervan is
een deugdelijk parkeerverwijssysteem.

Fietsbeleid
We zijn de meest fietsvriendelijke gemeente van Zeeland. Deze plaats willen we vasthouden.
Daarvoor moeten de volgende punten gerealiseerd worden:
- Stimuleren van particuliere initiatieven voor een rustplek met oplaadpunten 'waar iets te
doen is'.
- Fietsparkeerplaatsen verder optimaliseren (o.a. meer 'planken' bij duinovergangen en extra
voorzieningen aanleggen in toeristische kernen zoals Veere).
- In overleg met de wegbeheerders streven naar gescheiden paden voor fietsers en
wandelaars, met name in de kust-/duinzone.
- De fietspaden verder verbeteren en aanpassen aan het gebruik van de diverse doelgroepen.
- Veilige fietsoversteekplaatsen bij drukke wegen.
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4. Economie
Economische zaken
Voor bouwplannen pleiten we voor een goede samenwerking tussen de welstandscommissie en
ambtelijke toetsingscommissie.
Snel internet is in deze tijd essentieel voor burgers en ondernemers. Waar mogelijk zetten we
in op glasvezel.
Ten behoeve van uitvoering van werkzaamheden stimuleren we lokale aanbesteding.

Landschap
Het bestemmingsplan buitengebied biedt veel mogelijkheden voor ontwikkeling. Vooral de
vastgestelde nieuwe economische dragers zijn een succes. Bepaalde dragers moeten herzien
worden. Er dienen bijvoorbeeld geen “appartementencomplexen” in blikken loodsen
gerealiseerd te worden. We gaan tenslotte voor kwaliteit!

Bedrijfsleven
We zijn er voor de ondernemers en denken met ze mee. Hierin zoeken we het evenwicht
tussen wensen van ondernemers, de omgeving en de procedures. De ondernemersmanager
blijft fungeren als schakel tussen bedrijfsleven en de gemeente. De Federatie van
Ondernemersverenigingen Veere (FOV) denkt actief mee ten aanzien van goed beleid voor
ondernemers. Een sterke realistische economische agenda kan daar deel van uitmaken. Goede
communicatie bij alle economische beleidsvelden is daarbij van groot belang.
Gemeente, FOV, Kamer van Koophandel en Impuls Zeeland nemen in samenwerking de
begeleiding van startende ondernemers voor hun rekening, waarbij ze ook diverse
subsidiemogelijkheden onder de aandacht brengen.
Een ondernemer die een plan indient, doet zaken met één medewerker van de gemeente, de
zogenoemde 1-loket functie. Deze medewerker zorgt, indien nodig, voor bundeling van het
vergunningsproces. Het vooroverleg kan daardoor efficiënter zodat er sneller duidelijkheid
ontstaat voor de ondernemer.
In samenspraak met de ondernemers zal de digitale dienstverlening verder opgepakt worden.
Het herstructureren van bedrijventerreinen dient actief opgepakt en verder uitgebreid te
worden. Daardoor kunnen andere bedrijven weer een plekje krijgen.
We zijn principieel tegen winkelopenstelling en commerciële bedrijfsactiviteiten op zondag.
We pleiten voor een collectieve rustdag. Daarbij hebben we oog voor bestaand beleid.
Eén van de grote uitdagingen voor de komende jaren is de komst van de omgevingswet. Deze
wet geeft meer ruimte aan gemeenten om op hun eigen manier met regels en ontwikkelingen
om te gaan. Wij hebben vooral de ambitie om onnodige regels af te schaffen. De regels die
nodig zijn moeten vindbaar, leesbaar en duidelijk zijn. De omgevingswet biedt daarnaast de
ruimte om samen verder te werken aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Dit betekent dat
we plannen maken in dialoog én met oog voor elkaar. De omgeving van morgen maken we
vandaag.
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Vanuit goed rentmeesterschap zijn duurzaamheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit
belangrijke speerpunten bij het ontwikkelen van nieuwe plannen.
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5. Onderwijs
Huisvesting
Ten aanzien van de huisvesting van scholen is de kwaliteit van het onderwijs leidend en het
schoolbestuur bepaalt dat. Dit betekent dat wat ons betreft er niet in iedere kern een school
hoeft te blijven. Verschillende identiteiten maken gebruik van dezelfde voorzieningen. Bij
nieuwbouw bouwen we zo mogelijk een MFA (multifunctionele accommodatie).

Identiteit
We pleiten voor behoud van identiteit van de instelling. Andere activiteiten in het gebouw
moeten dus aansluiten bij de identiteit van de hoofdgebruiker.

Natuureducatie
Wij proberen om de kinderen de meerwaarde van onze omgeving te laten zien. Wij stimuleren
dat scholen de kinderen kennis laten maken met de natuur. Het ruime begrip "duurzaamheid"
dient hierin een rol te spelen.
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6. Sport, cultuur en recreatie
Kust, strand en duinen
De vastgestelde kustvisie is de basis voor bestaand en nieuw beleid. Uitbreiding van bestaande
en eventuele nieuwe ontwikkelingen op het strand staan we alleen toe als het bijdraagt aan
een versterking van de Veerse stranden. Strand moet strand blijven, dus geen grootschalige
ontwikkelingen in de kustzone. We zijn geen voorstander van grote speeltuinen op het strand;
het strand is een speeltuin.
De kwaliteit moet hoog blijven, verbeteringen stimuleren we. Veere blijft zich maximaal
inspannen om bovenaan te staan in de top 10 van landelijke stranden.

Groen
Bij herinrichting van of bij nieuw aan te leggen groenvoorzieningen wordt de aantrekkelijkheid
vergroot door de keus voor (bloeiende) beplanting en elementen. Dit zorgt voor een gastvrije
uitstraling. De gesponsorde rotondes en groenvoorzieningen kunnen hierbij als voorbeeld
genomen worden.
We willen maximaal inzetten op alternatieven om onkruid en ongewenst groen op straat te
bestrijden. De gemeente heeft hierin een leidende rol, particulieren kunnen hieraan ook een
steentje bijdragen.
Het openbaar groen is in de gehele gemeente een plaatje om te zien en dat willen we zo
houden door meer in te zetten op participatie van de inwoners.

Monumenten
We blijven inzetten op goed onderhoud van molens en torens. Deze hebben cultuurhistorische
waarde en zijn beeldbepalend in ons Veerse landschap. Daarom verdienen ze onze blijvende
steun.
Bij het faciliteren van culturele instellingen slaan we niet door in geld of expansie. Geen extra
geld naar de Grote Kerk Veere, deze moet zelfvoorzienend zijn.

Sporten
Sporten (al dan niet in verenigingsverband) is gezond. Daarvoor zijn accommodaties nodig. Er
zal in goed overleg evenwicht gezocht moeten worden naar wat verenigingen zelf bijdragen en
wat de gemeentelijke investeringen zijn. Privatiseringen dienen verder gestalte te krijgen.

Toerisme
Recreatie en toerisme zijn de pijlers van de Veerse economie. Velen pikken daar een graantje
van mee. Ondernemers of burgers die ideeën aandragen verdienen onze steun.
Als gemeente stimuleren we initiatieven van ondernemers om over zee een waterbus te laten
varen langs de kustkernen, met daaraan gekoppeld een transferium.
Voor minicampings gaan we nadere regels vaststellen. Het jaarrond gebruik maken van een
chalet bij de boer moet kunnen en dat leggen we vast binnen regels. (Brand)veiligheid maakt
daar uiteraard onderdeel vanuit.

12

SGP-ChristenUnie fractie gemeente Veere
Verkiezingsprogramma 2018 – 2022
Camperplaatsen zijn een welkome aanvulling op de bestaande mogelijkheden voor
overnachting in onze gemeente. Particuliere initiatieven worden van harte ondersteund. We
laten het over aan de markt, de gemeente schept de kaders.
Als gemeente zijn we geen ontwikkelaar. Ook dit laten we graag over aan de markt. De
regeling van het zogenaamde Domburgs zomerhuis houden we erin. In het kader van kwaliteit
wordt gekeken of het aantal vierkante meters wel toereikend is als er bijvoorbeeld sprake is
van alleen begane grond. De regeling Bed&Breakfast dient opnieuw bekeken te worden
vanwege de druk op de leefomgeving.
Hotels moeten de ruimte krijgen om in het kader van kwaliteitsverbetering uit te breiden.
Komt een bestaande ondernemer met een goed plan, dan vindt hij/zij een gewillig oor. Als er
sprake is van een kwalitatief hoogwaardig plan kijken we niet op een kamer. Kwaliteit staat
voorop en daar zullen dan kostendragers voor nodig zijn.
De westrand van de badplaats Domburg dient groen afgerond te worden, in combinatie met een
eventuele uitbreiding van de golfbaan. Daar is echt een kwaliteitsslag nodig voor de camping
en het bungalowpark. Aansluiting, middels een natuurlijke verbinding, met Domburg en de
badstatus is daarbij aan te bevelen. Bebouwing zal ook in een natuurlijke omgeving moeten
plaats vinden.
Het personeel van de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) is getraind om zelf zaken op te
lossen en af te handelen, bijvoorbeeld als het gaat om overlast op het strand.
Evenementen zijn een welkome afwisseling, maar het verschilt per kern wat wenselijk is en
welke regels er gesteld moeten worden. Voor heel de gemeente Veere stellen we: geen
evenementen op zondag, ook niet de eindtijd van een evenement. Daarnaast kijken we per
kern wat een aanvaardbaar maximum is van het aantal evenementen en maken we afspraken in
de vergunning om (geluids-)overlast te beperken.
Gastvrijheid van gemeente, ondernemers en eigen inwoners is ons Veerse visitekaartje.
"Welkom in Veere" stralen we samen uit.

Kunst
Initiatieven vanuit inwoners op het gebied van kunst willen we positief benaderen en
stimuleren.
Bij alle vormen van kunstuitingen geldt dat de Bijbel de norm moet zijn. Verder komen de
gelden die besteed worden aan de uitvoering van de cultuurnota in eerste instantie ten goede
aan de cultuurbeleving van mensen.
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7. Sociaal Domein
Zorg
Eigen kracht van de burgers blijven we stimuleren en jongeren moeten met de paplepel
ingegeven worden dat vrijwilligerswerk ertoe doet. Je bent stoer als je in dat leger mee doet.
In het kader van sociale cohesie gaan we mantelzorg ondersteunen, samenwerkingsverbanden
tussen verenigingen en kerkelijke denominaties positief proberen samen te brengen. Ook
bundeling van krachten in de belangenbehartiging van mantelzorgers is van belang.
Wijkteams blijven we ondersteunen. De zorg voor elkaar in de vertrouwde omgeving is één van
de kernwaarden van de toekomst.
Blijvende aandacht voor straathoekwerkers; zij helpen mee aan het leefbaar houden van de
buurt.
We voelen onze verantwoordelijkheid voor de statushouders. Voor hen moet zorg ook
bereikbaar zijn. Zij wonen in onze kernen, waarbij bij plaatsing rekening zal worden gehouden
met de (gezins-)situatie van de statushouder en de omgeving waar de statushouder komt te
wonen.

Voorzieningen
De economische omstandigheden kunnen ertoe leiden dat we het bestaande niveau van de
sociale voorzieningen niet kunnen vasthouden. De SGP-ChristenUnie ambitie is: Wij blijven
zorgen voor de kwetsbare burgers, dat is onze Bijbelse opdracht. De gemeente stimuleert het
sociale netwerk in de zorg voor deze kwetsbare burgers en blijft zelf het vangnet.
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8. Volksgezondheid en milieu
Afval
Vanuit Bijbels rentmeesterschap hebben we samen zorg voor het milieu. Dat willen we onze
jongeren meegeven door voorlichting op scholen en door hen te stimuleren op een praktische
manier daarmee bezig te zijn, zoals op de (landelijke) opschoondag. In de gemeente Veere zie
je geen zwerfafval. Ook de ouderen betrekken we hierbij onder het motto "Adopteer je eigen
straat of weg door 'em schoon te houden!"
Sterk inzetten op educatie en promotie van gescheiden afval inzamelen. Burgers stimuleren om
aan de bron hun afval zodanig te scheiden dat de hoeveelheid restafval per jaar halveert. De
kosten zijn hierbij niet in de eerste plaats leidend maar de doelstellingen die we proberen te
halen.
Optimaal proberen in te zetten op inzameling van oud papier door vrijwilligers.
Een project starten met 100 gezinnen die 100 dagen lang 100% restafval-vrij leven.

Duurzaamheid
Alles wat niet verbruikt wordt, hoeft ook niet geproduceerd te worden. De gemeente heeft een
taak om burgers erop te wijzen om duurzaam te leven. Duurzaamheid verdient alle aandacht.
De aarde bebouwen én bewaren. Kernwoord hierbij is: goed rentmeesterschap.
Windenergie is een van de schoonste methoden om groene energie op te wekken. De
zogenaamde 'stille' windmolen verdient een positieve benadering. Binnen kaders dient dit
verder uitgewerkt te worden. Ruimtelijke kwaliteit moet leidend zijn bij het plaatsen van
dergelijk objecten.
De mogelijkheden die de Oosterscheldekering en Neeltje Jans bieden voor het opwekken van
duurzame energie moeten we maximaal benutten. De gemeente Veere blijft actief op zoek
naar de meest rendabele initiatieven.
Het actief stimuleren van duurzame energieopslag is speerpunt in de komende raadsperiode.
Hiervoor wordt budget vrijgemaakt in het coalitieprogramma. Voorbeelden zijn het mogelijk
maken van energiecoöperaties en het faciliteren van het oprichten van postcoderozen, waarbij
overcapaciteit gedeeld wordt met aangrenzende postcodes.
Onze landbouwgrond is primair bedoeld voor de voedselvoorziening. Eventuele zonneparken op
het land staan we alleen toe als de grond, om welke reden dan ook niet geschikt is voor
landbouw en als het zonnepark als geheel geen verstorende werking heeft op de beleving van
het landschap. Laten we stimuleren om alle grote daken van schuren en panden op
bedrijventerreinen vol te leggen met zonnepanelen.
Komende jaren zetten we in op duurzame mobiliteit door uitbreiding van oplaadmogelijkheden
op parkeerterreinen, ondersteuning van particuliere initiatieven en het motiveren van
bewoners om samen gebruik te maken van duurzame voertuigen: de kentekenroos.
We willen het donkerbeleid stimuleren. Verlichting waar mogelijk dimmen of helemaal
uitzetten. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de (verkeers)veiligheid!
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Ouderen
De levenswijsheid en vitaliteit van ouderen willen we als gemeente graag benutten, door hen
actief te werven voor mantelzorg, het bevorderen van de leefbaarheid in kernen en de
begeleiding van jongeren. Initiatieven voor ontmoeting tussen ouderen en jongeren (Oud en
Jong) moeten we stimuleren, evenals (sport)verenigingen of stichtingen die zich actief inzetten
voor de vitaliteit van onze ouderen.

Jeugd
Alcoholmatigingsbeleid in Veere krijgt wat de SGP-ChristenUnie betreft vaste voet aan de
grond. We zetten in op voorlichting op scholen en (sport-)verenigingen aan leerlingen en
ouders. Daarnaast zijn intensivering van controle op drankverkoop, vaststelling van en strakke
handhaving van openingstijden van de horeca belangrijke onderdelen van dit beleid. Projecten
als ‘laat ze niet verzuipen’ dragen we een warm hart toe. We houden dus de vinger aan de pols
als het gaat om alcoholgebruik. We zijn tegen feesten en partijen waar alcoholische drank de
publiekstrekker is.
Opvoedingsondersteuning voor ouders wordt geïntensiveerd. Samenwerken tussen burgerlijke
gemeente, kerken en onderwijs is daarbij broodnodig.
(Kerkelijke) verenigingen, scouting en sportverenigingen doen met inzet van vrijwilligers
ontzettend veel voor onze jongeren. Dat moeten we koesteren.
De jongerenwerkers en straathoekwerkers verrichten ontzettend goed werk voor onze
jongeren. De inspanningen op dit gebied worden dus voortgezet. De jeugdraad blijft zelf op
zoek naar enthousiaste jongeren die zich willen inzetten voor anderen. Wij blijven dit
stimuleren.
Ook in Veere leggen we natuurspeelplaatsen aan (ravotbosjes, boomhutten en praatkuilen).
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9. Volkshuisvesting, ruimtelijke
ordening en stedelijke vernieuwing
Visies en plannen
In het nieuwe omgevingsplan blijft er onderscheid tussen de verschillende kernen. Het karakter
van de afzonderlijk kernen dient hierin duidelijk tot uiting te komen en moet aansluiten bij het
plaatselijke DNA. Voor Meliskerke dient er een ruimtelijke visie opgesteld te worden in
aansluiting op het goedgekeurde dorpsplan.
Om het voorzieningenniveau per kern en daarmee de leefbaarheid zo hoog mogelijk te houden
blijven we erop inzetten om de voorzieningen, indien mogelijk, te clusteren in een
multifunctioneel gebouw.
De maximale inhoud voor nieuwbouwwoningen in het buitengebied willen wij vergroten tot
maximaal 800 m3 om het mogelijk te maken woningen te realiseren met een hedendaagse
inhoudsmaat, waarbij ook meer ruimte ontstaat voor het toepassen van biobased
(isolatie)materialen, die in de regel meer ruimte in beslag nemen dan de traditionele
(synthetische) materialen.

Volkshuisvesting
Voor alle doelgroepen dient er voldoende woonruimte beschikbaar te zijn.
Woningbouwplanning dient tijdig afgestemd te worden met andere overheden waaronder
overleg met Provincie over bebouwing buiten contouren.
Het areaal aan sociale woningbouw mag bij herstructureringsprojecten niet afnemen. De
prestatieafspraken met Zeeuwland dienen nader gedefinieerd te worden.
De Tweede woningverordening blijft gehandhaafd in het licht van de leefbaarheid van de
kernen. Starters verleiden we om vooral in de kernen te blijven wonen. We willen de kernen
ook voor jonge gezinnen aantrekkelijk maken en houden. Onderdeel hierin kan zijn het
faciliteren van een speeltuin(vereniging), wat gestimuleerd kan worden vanuit het
leefbaarheidsfonds.

Landbouw
We willen landschappelijk ingepaste regenwateropslag ook op landbouwpercelen buiten het
bouwblok toestaan. Dit geeft een zoetwatervoorziening, waaruit landbouwers kunnen
beregenen met regenwater, zonder geweld te doen aan het open landschap.
We zijn tegen uitruil van vruchtbare landbouwgrond voor natuurgebieden. De grens is bereikt.
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Landschap
We hebben in Veere een prachtige combinatie van kustzone, natuurgebied en kleinschalig
agrarisch cultuurlandschap. Daar willen we een goed evenwicht in houden. Het beleven van de
natuur is goed voor lichaam en geest. Deze beleving blijvend mogelijk maken vraagt om goed
beheer van natuurgebieden. Voor onze eigen inwoners én onze bezoekers is het van cruciaal
belang dat het landschap er divers uit blijft zien. De landbouw speelt daarin een belangrijke
rol. De agrariërs zijn tenslotte de beste onderhoudsploeg van het buitengebied. Betrokkenheid
bij de eigen omgeving mag nog meer groeien. Zowel particulieren als (agrarische) ondernemers
mag gevraagd worden om de kwaliteit van het landschap in stand te houden. Oprukkende
exoten worden geweerd. Ten aanzien van de wildstand moet een streekeigen evenwicht
worden opgezocht. Overlast en schade moeten worden voorkomen.
Verrommeling van (particuliere) terreinen pakken we aan. Aan illegale opslag moet een einde
gemaakt worden.
Uitgangspunt voor reclame-uitingen is de Reclameverordening. Die willen we ook handhaven.
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