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De Stadsheraut
Van de voorzitter
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LEDENVERGADERING
De openbare ledenvergadering
wordt gehouden op maandag
12 december 2016 om 20.00
uur in de Korenmaat, Kapellestraat te Veere. Inloop met
koffie vanaf 19.30 uur.

CONTACT
Secretariaat Stadsraad Veere
Ravelijn 3, 4351 TB Veere
Telefoon : 0118-501586
E-mail: info@stadsraadveere.nl
Website: www.stadsraadveere.nl

Rust in Veere, dat verwacht je in dit seizoen. Niets is echter
minder waar. Allerlei plannen doemen op en samenwerking
tussen de Veerse partijen komt langzaam van de grond. Eén plan
dat ons andermaal schokt is het voornemen van de Gemeente
Noord Beveland om toestemming voor een enorm recreatie
complex aan de Veerse Dam te geven. Het is een niet aflatende
poging veel geld te maken met het vernietigen van ons uitzicht,
van een stuk Natura 2000 gebied en van de open landschappelijke
waarden die Zeeland zo kenmerken. De enige die hier beter van
worden zijn de investeerders en je vraagt je af waarom de
verantwoordelijke wethouder aan deze ontwikkeling zo halsstarrig vasthoudt. Het zou hem duidelijk moeten zijn dat dit plan grote schade aan onze kust en aan Zeeland aanricht.
We zullen ons hier zoveel mogelijk tegen verzetten. Wij zijn, met
onze stad, het mooie uitzicht van Noord Beveland, we moeten ons
mooie uitzicht niet door dit plan laten bederven!
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AGENDA VERGADERING
12 december 2016
Aanvang: 20.00 uur; inloop 19.30
De Korenmaat, Veere
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van de vorige ledenvergadering
Mededelingen
. Lawaai van cruiseschepen
. Voorzittersoverleg Veere
Begroting 2017 (30 minuten voor de vergadering beschikbaar)
Historische markt
Fijn wonen in Veere (zie pagina 8)
Rondvraag
Sluiting

SINTERKLAAS IN VEERE OP 5 DECEMBER
Op maandag 5 december zal de Sint en zijn Pieten weer een bezoekje brengen aan ons stadje
Veere. Rond de klok van 09.00 uur zal hij aan komen varen in de stadshaven en welkom geheten
worden door onze Burgemeester Rob van der Zwaag.
De kindertjes van de peuterspeelzaal en van de basisschool de Magdalon zullen hem
opwachten terwijl een aantal muzikanten van Veere’s Genoegen de muzikale
begeleiding zullen doen.
Na de aankomst gaat de Sint samen met de Burgemeester in het gereedstaande rijtuig
van Stal Prooyen een rondrit maken door ons stadje. Er zal nog even stilgestaan
worden bij het mooie stadhuis voor een toespraak, waarna de weg vervolgd zal
worden richting de scholen.
Deze ochtend wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking van de
Middenstandsvereniging Veere, de Magdalon school en de Stadsraad Veere ( en nog
diverse vrijwilligers niet te vergeten die de dranghekken plaatsen op de Kaai zodat
uw kinderen veilig staan).
U bent allen van harte welkom bij deze kleinschalige maar zeer gezellige
intocht. Dus schroom niet en kom gewoon meezingen. U kent de sinterklaasliedjes
vast nog wel vanuit uw jeugd.
Elly Boeckhout

KERSTCONCERT MUZIEKVERENIGING VEERE’S GENOEGEN
Muziekvereniging Veere’s Genoegen uit Veere verzorgt zaterdagmiddag 17 december een Kerstconcert in haar eigen
clubgebouw ‘Het Akkoord’ in Veere.
Het publiek kan deze middag genieten van een gevarieerd (kerst)programma en kan het bezoek aan het concert
combineren met een bezoek aan de uitgebreide en prachtig aangeklede Kerstmarkt buiten in het centrum van Veere.
De zaal van Het Akkoord (Oudestraat 9 in Veere) is die zaterdagmiddag vanaf 16.00 uur geopend voor het publiek.
Het concert begint om 16.30 uur en de toegang is gratis.
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HET ODENSEHUIS
Het Odensehuis Walcheren is een ontmoetings- en inloophuis voor inwoners van de gemeente Veere, Middelburg en
Vlissingen met geheugenproblemen, hun familieleden en naasten. U kunt hier binnenlopen voor een kopje thee of
koffie en deelnemen aan een gesprek of activiteiten. Een indicatie of diagnose is niet nodig.
In het Odensehuis is de insteek om het leven met geheugenproblemen en dementie
leefbaar te houden. De bezoekers zijn de mensen die het inloophuis vorm en inhoud
geven. Ieder met eigen talenten en mogelijkheden. Alles draait om contact met
lotgenoten, samen activiteiten organiseren en ondernemen.
Bezoekers bepalen zelf wat ze gaan doen: de krant lezen, een kruiswoordpuzzel of
legpuzzel maken, sjoelen, samen wandelen, de lunch bereiden, een spelletje doen,
met elkaar in gesprek gaan, enz. Ook staan er regelmatig uitstapjes op het
programma. In een informele en veilige omgeving mag iedereen zijn wie hij is.
Het adres van het Odensehuis is Pablo Picassoplein 86 in Vlissingen.
Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag: 10.00 uur – 16.00 uur
zondag: 10.30 uur – 12.30 uur
Voor meer informatie: Grietje Jeronimus en Ineke Riemens
Tel. 0118 85347/ 06 81092418 / info@odensehuiswalcheren.nl / www.odensehuiswalcheren.nl

VERKEERSPERIKELEN
Het verkeer in Veere blijft punt van aandacht. Tijdens de verkeersevaluatie eind september 2016 zijn de onderstaande
zaken onder aandacht van de gemeente gebracht.












Niet alleen de historische marktdagen, maar ook zomerse zondagen zijn erg druk.
Op de parkeervergunningen voor bruiloftsgasten een tijdslimiet instellen en/of alleen parkeren toestaan op het
Oranjeplein of Mauritsbolwerk.
Op het bord van het parkeerverwijssysteem naar het parkeerterrein aan de Veerseweg moet duidelijker worden
aangeven dat dit parkeerterrein gratis is.
Door het parkeren achter restaurant De Werf op het Bastion is het op drukke dagen een chaos; ook buiten de
vakken worden auto’s geparkeerd, zodat de weg regelmatig wordt geblokkeerd.
Komende vanaf de Kaai richting Mijnsheerenstraat is er geen duidelijke verwijzing naar de parkeerterreinen
langs het kanaal. Dit moet beter, zodat zoekverkeer wordt beperkt.
Bevoorrading van horeca en winkels op drukke marktdagen zou moeten gebeuren voor 10.00u. De gemeente is
van plan hiervoor een verordening te maken.
Fietsparkeren geeft grote overlast, met name het tussen auto’s parkeren van fietsen. Een voorstel is om op het
Oranjeplein, onder de Torenwal, extra fietsparkeerplaatsen te maken. Ook een bewaakte fietsenstalling is nog
steeds een streven.
Het voetpad op de Torenwal wordt veelvuldig gebruikt als fietspad. Voor fietsers die vanaf de sluizen naar het
centrum willen rijden, moet de fietsroute duidelijker worden aangegeven.
Colonnes van motoren, antieke auto’s etc. zoveel mogelijk weren uit het centrum.
De Connexxion zomerbus, indien mogelijk, buiten het centrum laten rijden. Halte plaats bij de parkeerplaats
voor bussen aan de Kanaalweg zou een prima oplossing zijn. De kleine buurtbus blijft natuurlijk door de stad
rijden zoals voorheen.
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Medio september hebben wij ook een informatieavond bijgewoond waarin alle stads- en dorpsraden zijn
geïnformeerd over het Wegencategoriseringsplan en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Het eerste omvat een wegenplan met de intentie om de grootste knelpunten op Walcheren aan te pakken. Bijvoorbeeld
de kernen zoveel mogelijk ontlasten van het (toeristisch) verkeer, zodat er een betere verkeerscirculatie ontstaat. Dit is
een toekomstvisie en het het is natuurlijk prima dat zoveel mogelijk partijen hierin worden betrokken.
Het GVVP omvat de volgende beleidsdoelen:
Stads- en dorpskernen ontlasten van doorgaand verkeer.
Binnen de bebouwde kom is de auto te gast.
Verkeersveilige kruispunten en voetgangers oversteekplaatsen.
Veilige schoolomgevingen en verkeerseducatie.
Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen.
Voldoende autoparkeerplaatsen en investeren in onthaalplaatsen.
Adequaat beheer en onderhoud van wegeninfrastructuur.
Inzet voor het in stand houden van de kwaliteit van het openbaar vervoer.
Investeren in duurzaam (toeristisch) vervoer.
Dit is slechts samenvatting van het rapport. Het hele rapport is te lezen op de site van de gemeente: www.veere.nl.
Onder projecten vindt u het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
Piet-Jan Houmes

ALZOE HOOCH NOODICH BEVONDEN WERDT DE HAVEN
DESER STEDE VERDIEPT TE MOETEN WERDEN
Om getijhavens voor dichtslibben te behoeden moeten ze regelmatig worden uitgebaggerd. Tegenwoordig gebeurt dat
met een baggermolen, vroeger gebruikte men daarvoor een mol of krabbelaar en in sommige steden een door mankracht aangedreven moddermolen. Veel havens met een aanzienlijk getijverschil werden op diepte gehouden door de
uitschurende werking van het bij eb naar zee terugstromend water uit een spuibekken. In dergelijke spuibekkens of
‘houwers’ werd daartoe bij vloed water ingelaten om het bij eb weer weg te laten lopen. Dit systeem werd in Veere al
in de Middeleeuwen toegepast en tevens werd van het uitstromend water gebruik gemaakt om de watermolen aan te
drijven. Toch was dit alleen niet voldoende om verzanding tegen te gaan. Voor het voortbestaan van de handel was
het van groot belang dat de haven voldoende diepte had voor de diepstekende zeeschepen. Daarom moest op gezette
tijden het slib in de haven met de mol worden losgewoeld en door de ebstroom worden afgevoerd. Voor het afvoeren
van steen en harde grond van de bodem gebruikte men in Veere een slikpont.
De mol was een vaartuig met een platte bodem, waaronder een scharnierend raamwerk met lange ijzeren punten was
bevestigd. Als de sluis van het spuibekken bij afgaand water was
opengezet liet men het raamwerk zakken. Als een zware eg werd
hij dan door de stroom voortgestuwd, de bodem met de tanden diep
omwoelend. Door de ebstroom werd het losgewoelde zand en slib
naar zee afgevoerd.
In Tirions ‘Tegenwoordige Staat der Nederlanden’ uit 1753 staat
uitgebreid beschreven hoe de Goese mol eruit zag en hoe men ermee de Nieuwe Haven in die stad weer op voldoende diepte bracht:
‘Dit Werktuig is van eene driehoekige gedaante, gelykende naar de
eene helft van eene Schuit of Praam, die overdwars afgeschooten
en van het agtereinde gescheiden is. Dus is het van vooren scherp
toeloopende, en met een platte agterzyde, aan welke twee Deuren
draaien, elk breed agt en een half en drie en een halven Voet hoog,
die door Yzeren Kettingen worden tegengehouden, dat zy niet verder dan overdwars kunnen opslaan, om de agterzyde van dit Werktuig te verbreeden. Deeze Deuren maaken dan een
scherpen hoek met de twee Boorden van de Mol, waar door het Water, 't welk van agteren komende daar in wordt
opgevangen, een sterkeren aandrang maakt, en het Raam, 't welk agter aan het Werktuig is, met groot geweld diep
door den grond van de Haven sleept, om de Slik los te maaken op dat zy weggeschuurd worde. Tot dat einde zyn in
den agtersten Balk van dit Raam, zwaare Yzeren Pennen, omtrent anderhalven Voet nederwaards uitsteekende. Het
Raam wordt opgeligt of nedergedrukt door middel van een zwaaren Balk, boven op het Werktuig leggende in eene
Houten Mik, op het Agterschot, en draaiende op een Yzeren Bout. Aan den Mast zyn Katrollen en Takelblokken, om
den staart van deezen Balk op te ligten en een Windaas om den zelven te doen zakken, naar men het Raam met zyne
Pennen dieper of hooger door den grond wil doen gaan. Om zulks te verrigten zyn 'er agt of negen Mannen noodig,
als vyf of zes om het Voorsteven regt in de Haven te houden, en twee of drie om het Raam te doen ryzen, of dieper in
den grond te drukken’.
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De eerste vermelding van een mol in Veere dateert van 27 mei 1598 toen de stad bekend maakte dat ze er één had aangeschaft. Met het schippersgilde was afgesproken dat ze vier bekwame schippers zou leveren om ermee te varen. Omdat het molenwater door het breken van een waterkering als boezem onbruikbaar was geworden, en de Domeinraad
hem niet liet repareren, had het stadsbestuur de Bossche Heule en de watergang laten verdiepen om die als spuibekkens te gebruiken. De schippers moesten de haven met de mol vanaf de sluis op het eind van de haven tot zo'n veertig
meter buitengaats schuren, er goed op lettend dat de tanden van de mol diep in het slik zouden wroeten en de mol niet
te veel vaart zou maken. Per dag zou iedere schipper één schelling loon ontvangen. Wie niet op het werk verscheen,
zou een boete van vijf schelling krijgen, die aan het gilde betaald moest worden.

Voordat met het schuren van de haven begonnen kon worden moesten de inwoners, schippers en vissers op de hoogte
worden gebracht wanneer dit zou gaan gebeuren. Daartoe werd enkele dagen van tevoren de klok van het stadhuis
geluid om de bevolking op te roepen naar de Markt te komen voor het aanhoren van een belangrijke mededeling van
het stadsbestuur. Zodra die was toegestroomd las de secretaris vanaf het bordes de publicatie voor. In 1601 begon die
als volgt: ‘Alle schippers, visschers ende schuytluyden zullen gedencken huerlieder schepen, boots, pyncken ende
schuyten met het laege water vut de kille van de haven dicht an de kaye op te corten oft vut de haven te schieten ende
leggen’. Vervolgens maakte hij bekend dat schade aan de schepen door het werken met de mol niet door stad vergoed
zou worden. Op de dagen dat er geschuurd zou worden zou de havenmeester ‘ter halver ebbe’ de klok onder de grote
brug een tijdlang luiden om de inkomende schippers te waarschuwen dat ze de haven niet binnen mochten komen.
Hetzelfde gebeurde nogmaals een uur voor hoog water voor de schepen die in de haven lagen. Wie daarna nog met
zijn schip in de vaargeul van de haven zou liggen, verbeurde een boete van tien schelling. Tot slot las de secretaris nog
elf artikelen uit de politieverordening voor die ook van kracht waren op de tijden dat er met de mol gewerkt zou worden.
Dat deze boodschap niet altijd goed is overgekomen, bleek in september 1609: schipper Anthonis Janssen kreeg een
boete van twintig schelling omdat hij op 27 augustus zijn schip in de vaargeul had laten liggen en tien omdat men die
dag niet met de mol had kunnen werken.
Bekend is dat het stadsbestuur tot tweemaal toe op de stadsscheepstimmerwerf een nieuwe mol heeft laten bouwen: in
1621 ontving scheepstimmerman Cornelis Leyssen Keyser £ 64 voor ‘het maecken van eenen nieuwen mol omme de
haven dezer stede op alle bequame getijden daermede te schueren’ en in 1699 kreeg Cornelis Kakelaer £ 116 : 13 : 4
voor ‘het maken van eenen nieuwen mol tot het schuyren ende schoonmaken en diepen van stadts kaeyen en haven’.
Uit 1705 is een bestek van een reparatie aan de mol bewaard gebleven. Hierbij moest het raamwerk met de pennen
eruit gehaald worden en met circa 1.35 m worden verlengd en aan de achterzijde 1.22 m breder worden gemaakt. De
dolboom (bovenrand waarin de roeispanen geplaatst werden) moest worden vervangen, de twee schutdeuren over een
lengte van 1.83 m vernieuwd en een nieuwe voorplecht worden gemaakt. Dat jaar werd ook een flinke reparatie aan de
slikpont gedaan.
In 1594 werd de haven met de slikpont uitgediept. Hiervoor werd bij de kraan een dam gelegd en gedurende een
maand kon er geen gebruik van worden gemaakt. Op 6 juni werd vanaf de pui van het stadhuis de volgende publicatie
voorgelezen: ‘Alzoe hooch noodich bevonden werdt de haven deser stede verdiept te moeten werden, zoe tot gerieve
van den visscherye als andere coopvaerders traffique der zelve haven. Ende dat de zelve verdiepinge nyet bequamelick
en can geschieden ten zij dat de zelve haven omtrent de groote crane alhier toe gedampt werde voor den tijdt van omtrent een maendt. Soe worden van wegen bailliu, burgmeesters, schepenen ende raedt deser stede gewaerschuwet allen
ende eenen yegelicken dat op ten XXVen deser maendt juny ontrent de voorschreven crane toedammen zal. Ende dat
den zelven haven toegedamt zal moeten blijven totten XXVen july 94 daernaer, ten eynde zoe wye met zijne schepen
ofte schuyten nyet getroffen en zouden zijn zoe lange in dese haven binnen de voornoemde dam te willen oft connen
blijven dat hij gedencken de zelve huerlieder schepen of schuyten voor den voorschreven XVen deser maendt juny vut
te corten, 't welcke eenen yegelicken midts desen wel heeft willen laaten weten op dat een yder hem daer naer can
reguleren’.
De Veerse slikpont, die halverwege de 17e eeuw naar Middelburgs voorbeeld is gemaakt, was 8.04 m lang, 2.60 m
breed en 77 cm diep. Hij had een voorplecht van 1.29 m en een achterplecht van 1.18 m. Hij was daarmee een kwart
kleiner dan die van Middelburg.
Rond diezelfde tijd is een begroting gemaakt om de haven met de slikpont en de mol te verdiepen. Dat was nodig om
hem geschikt te maken voor schepen met een diepgang tot 5.50 m. Daartoe moest hij over een breedte van 7.63 m
ongeveer 90 cm worden uitgediept. De ene dag zou met de slikpont de steen en harde grond worden afgevoerd en de
andere de bodem met de mol worden geschuurd. Het werk zou zes weken in beslag nemen en de totale kosten werden
geraamd op fl. 645,20, waarvan fl. 49,00 voor het werken met de mol.
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In de zomer van 1768 werden door baldadige jongens regelmatig losse goederen van de mol ontvreemd, die lag afgemeerd in een loods in het molenwater. Ook gebeurde het wel dat ze de touwen losmaakten en de sluis opendraaiden.
Daardoor kwam hij in het water rond te drijven en kon schade aan de sluisdeuren en de in de haven afgemeerde schepen toebrengen. De schildwacht bij de werf kreeg daarom opdracht de mol en de sluis goed in de gaten te houden en
de bevolking mocht zonder toestemming van de stadsopzichter niet meer in de buurt van de sluis komen.

In 1863 heeft men vanwege ‘den schier geheel onbruikbaar geworden toestand der haven’ de brug over de haven vervangen door een spuisluis, zodat het achterste gedeelte als spuiboezem gebruikt kon worden. Deze is in 1915 weer
afgebroken om de Spuikom als landbouwhaven in gebruik te kunnen nemen. Tot 1961 is de haven daarna met een
baggermolen uitgediept. In het najaar van 1961 moest personeel van de firma K.W. Dekker de laatste twintig meter
slib met de schop weghalen.

Tot slot kan hier nog worden vermeld dat de gemeente een model van een mol uit de 17 e eeuw bezit die op de zolder
van de Schotse Huizen wordt tentoongesteld. Bijzonder is dat erop een mast met een zeil staat en dat hij aan de achterzijde een roer heeft. Eenzelfde model is ook in bezit van de stad Zierikzee. Beide hebben tot devies ‘Tot nut van 't
Vaderland’. Niet bekend is van welke stad het origineel was.
Jan Midavaine
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VERSLAG LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP
12 SEPTEMBER 2016
Plaats: De Korenmaat, Veere

Bestuur Stadsraad
Jan Paul Loeff (voorzitter)
Tjeerd Kuiper (secretaris, notulist)
Lieneke Kamphuis (penningmeester)
Piet-Jan Houmes (lid)
Elly Boeckhout (lid)
Jolanda Adriaansen (lid, verontschuldigd)

Gemeente Veere
Wethouder Molenaar
Leen Meijers (CDA)
Ad Maris (SGP/CU, afgezegd)
Marin van der Berge (VVD, afgezegd)

Aantal aanwezigen: 41
1 . Opening: 20.01 uur
2.

Vaststellen agenda. Geen wijzigingen
Vragen aan de aanwezige wijkagenten? Geen.

3 . Notulen van de vorige ledenvergadering. Akkoord.
4 . Mededelingen
* Stadhuisbeelden (Wethouder Molenaar)
Overleg met de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) is nog steeds gaande. Restaureren van de
Wenkebach beelden heeft de voorkeur. De haalbaarheid daarvan wordt ook door de RCE onderzocht. Daarvoor zijn een aantal beelden meegenomen. Theo Elenbaas is de verantwoordelijke gemeente ambtenaar.
Hij kan voor de volgende ledenvergadering worden uitgenodigd om de voortgang nader toe te lichten.
Leonard den Beer Portugael betreurt de trage afhandeling.
* Grote Kerk - plan Veen (Wethouder Molenaar)
Het wachten is op gedetailleerde rapportage. Dat kan nog een paar maanden duren.
* Lawaai van cruiseschepen (Wethouder Molenaar)
Binnen een paar weken besluit B&W over de aanleg van een adequate stroomvoorziening voor cruise
schepen. Die zal dan voor het seizoen 2017 aangelegd worden. Dat is belangrijk want er zullen steeds meer
cruiseschepen in Veere komen. Tevens komt aan de kanaalzijde een nieuwe aanlegsteiger voor het
"parkeren" van de schepen van rederij Dijkhuizen. Deze liggen nu "geparkeerd" bij de Campveerse toren.
Afvaarten voor het veer naar Kamperland en rondvaarten zullen nog wel bij de Campveerse toren gebeuren.
* Ontwikkelingen Oranjeplein (wethouder Molenaar)
Een ambtelijke werkgroep is bezig met een extern bureau om de plannen nader uit te werken. De bedoeling
is om de "placemaking partijen" dan weer uit te nodigen en vervolgens de plannen in december aan de raad
voor te leggen.
5 . Verkiezing voorzitter
Jan Paul Loeff, onze voorzitter, is statutair aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. Jan Paul Loeff wordt zonder tegenstem herkozen.
Bas Vooijs: hoeveel termijnen mag een bestuurslid worden herkozen? Voorzitter: volgens de statuten is dat
3 termijnen van 4 jaar. Dit is de derde termijn.
6 . Verkeer (Piet-Jan Houmes)
Er is veel bereikt de afgelopen maanden. Zie de Stadsheraut van september. Tijdens de komende evaluatie
van de verkeerssituatie in Veere zullen onder andere de volgende punten besproken worden:
 Fout parkeren achter restaurant De Werf op het Bastion
 Het weren van vrachtverkeer tijdens de historische markt op dinsdagen.
 Parkeeroverlast in Buiten de Veste en Zanddijk vooral tijdens drukkere dagen in Veere.
 Overlast fietsparkeren (opgenomen in het Gemeentelijk Vervoers Plan).
 Overlast van grote hoeveelheden motoren die dwars door Veere heen rijden.
 Zomerbus Connexxion door de Wagenaarstraat.
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Johan van Cranenburgh. De geplande verharding van de gedempte haven is een potentieel probleem bij de
Oranjefeesten. Antwoord. Dat zal wel meevallen. Alleen de rijpaden worden verhard.
Leonard Den Beer Portugael. Maakt zich zorgen over het verkeer dat vanaf de Oude straat de Markt oprijdt. De
beweegpaal blijft ook aandacht vragen.
7 . Fijn wonen in Veere (Tjeerd Kuiper)
Na een inleiding gaan de aanwezigen onder onafhankelijke begeleiding (tussen haakjes) in discussie aan 5 tafels
over de onderwerpen "voorzieningen" (Jacqueline de Nood- Parree) , "veiligheid" (Sanne Zuijderduin),
"zorg" (Jack van de Schraaf), "wonen" (Don Monfils) en "andere onderwerpen" (Frank Wolff). De vele ideeën en
suggesties zijn opgeschreven op "tafelkleden" en zullen worden uitgewerkt door een aantal inwoners in hapbare
brokken die uiteindelijk onze visie moeten gaan vormen. Het hele project wordt begeleidt door de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij (Ankie Feldbrugge en Trees Janssens).
8 . Rondvraag
Leonard Den Beer Portugael wenst dat de perioden van verlichting van de stadhuistoren weer zoals vroeger
worden en dat het carillon verschillende melodieën speelt op de hele en de halve uren.
Jan Midavaine wil een duidelijke uitspraak van de gemeente ten aanzien van een openbare pad aan de Mijnsherenstraat 1. Wethouder Molenaar stelt dat er geen sprake kan zijn dat dat pad verkocht of verpacht zou gaan
worden aan particulieren. De Stadsraad ondersteunt die uitspraak.
9 . Sluiting 22.25 uur
Volgende ledenvergadering in 2016: 12/12 in de Korenmaat.

FIJN WONEN IN VEERE—DE VOLGENDE STAP
In de stadsraadvergadering van 12/9/2016 hebben we de eerste stap genomen om inhoud te geven aan onze visie "Fijn
wonen in Veere". Iedereen kon zijn ideeën opschrijven op "witte tafelkleden". Die ideeën zijn door een kleine groep
uitgewerkt in "behoeftevragen" die achterin deze heraut gepubliceerd staan.
In de komende Stadsraadvergadering vragen we de aanwezigen:
1) of er nog aanvullingen zijn op deze vragen
2) om uw stem uit te brengen: welke vragen vindt u het belangrijkst.
3) om uw aandacht en enthousiasme te vragen voor stap 3: het uitwerken van de belangrijkste behoeftevragen in een
uitvoerbaar plan.
Dus komt allen naar de vergadering. Uw stem telt.
Tjeerd Kuiper
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FIJN WONEN IN VEERE—BEHOEFTEVRAGEN
In de stadsraadvergadering van 12/9/2016 hebben de aanwezigen hun suggesties kunnen schrijven op "witte tafelkleden". Die zijn door een kleine groep (Joyce Noppen, Ellen Vooijs, Johan van Cranenburgh, Lieneke Kamphuis, Tjeerd
Kuiper) onder begeleiding van Ankie Feldbrugge (Heide Maatschappij) uitgewerkt in kleinere, behapbare
"behoeftevragen". Die vindt u hieronder gerangschikt onder de thema's "openbare ruimte", "woning", "zorg",
"voorzieningen" en "sociale cohesie". Alle vragen beginnen met "Hoe kunnen we.........". Achter elke vraag staan tussen haakjes suggesties en opmerkingen die op de tafelkleden stonden.

1 Openbare ruimte: goed onderhouden, opgeruimd, veilig, geen overlast
1) de rustgebieden in Veere in stand houden.
2) de overlast van honden- en paardenpoep ver minder en (honden uitlaatplaats, str andje, 't Schor )
3) de kwaliteit van groenvoorziening en voetpaden verbeteren (signaleren, bankjes, schouw met gemeente)
4) de kwaliteit van de openbare speelmogelijkheden voor kinderen verbeteren?.
5) de kwaliteit van de bestrating verbeteren? (slechte bestrating, losse tegels, overleg gemeente)
6) de kwaliteit van de openbare verlichting verbeteren (straatlampen, aanlichting monumentale gebouwen).
7) het zwerfvuil voorkomen, te lijf gaan? (prullenbakken, ...)
8) de lawaaioverlast van motorclubs aanpakken (borden, handhaving)
9) een toereikende parkeermogelijkheid voor fietsen realiseren?
10) het aantal vrachtwagenbewegingen (bevoorrading/afval/stomerij etc) voor horeca, winkels, en pakketdiensten. verminderen (pakketbezorgingspunt, afspraken horeca).
11) het strandje aantrekkelijker maken (vlotje, zand"pad" naar diep water voor zwemmers, geen vuil/
hondenpoep, douche, goede toiletten).
2 Woningen: comfortabel, geschikt, duurzaam, beschikbaar
1) ervoor zorgen dat ouderen kunnen blijven wonen in Veere (levensloopbestendigheid, seniorenwoningen/
appartementen, Oranjeplein, Grote Kerk).
2) zorgen voor voldoende betaalbare woningen/appartementen (koop/huur) voor jongeren/starters, studenten, en
gezinnen (2de woning beleid,....).
3) de veiligheid in eigen huis bevorderen? (alarm, tel. cirkel, voorlichting en ondersteuning).
4) zorgen dat bestaande historische panden duurzaam worden? (isolatie, bijbouwen in de tuin).
5) elkaar helpen bij kleine klusjes in en rondom het huis (klusjesdienst, app,......)
6) elkaar helpen met leven in de digitale wereld (computers, digitale veiligheid, smart phones,,,)
3 Zorg op menselijke maat
1) voldoende zorg op maat beschikbaar maken voor iedereen? (zorgcoöperatie, wijkverpleegkundigen, goede
communicatie tussen professionals en vrijwilligers; Nieuw Sandenburgh, hospice).
2) vrijwilligers motiver en om te helpen in de zor g? (mantelzor g, jonger en....)
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4 Voorzieningen bereikbaar voor iedereen
1) goede bereikbaarheid, voor alle inwoners, van de primaire voorzieningen, zoals eerste levensbehoeften en
school organiseren? (winkeltje nieuw Sandenburgh, gratis busje PLUS en EMTE, parlevinker, basisschool;
peuterspeelplaats).
2) goede bereikbaarheid, voor alle inwoners, van de basis medische voorzieningen zoals huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheek, garanderen (paramedisch centrum,...).
3) ervoor zorgen dat er voldoende aansluitend (openbaar) vervoer aanwezig is om onder andere bereikbaarheid
van voorzieningen te garanderen (buurtbus, Connexion, EMTE; Plus, burenhulp).
4) een milieuverantwoord energie gebruik stimuleren (E-cooperatie).
5) de bestaande voorzieningen brede bekendheid geven (buurtapp, stadsheraut, Veerse krant).

5 Sociale cohesie: omzien naar elkaar
1) de sociale cohesie tussen alle partijen in Veere bevorderen? (burendag, jeu de boule, kroeg in Schotse huizen,
oefenplek voor bootcamp; drijf-in-bioscoop)
2) de oude verhalen van Veere levend houden? (interviews, Stadsheraut, museum).
3) bestaande Veerse clubs/verenigingen/stichtingen (sport/culturele/sociale) stimuleren (bekendheid geven,
open dagen, buurtapp......).
4) de bestaande voorzieningen en netwerken een brede bekendheid geven? ().
5) omzien naar elkaar bevor der en; tussen jong en oud, autochtonen en allochtonen van ver schillend opleidingsniveau (koffieochtend Korenmaat,............)
6) nieuwkomers een war m welkom te heten en wegwijs maken in de Veer se gemeenschap?
7) vastgeroeste problemen aanpakken? (voor zitter sover leg, .......)
8) vereenzaming tegengaan.
9) de werkgelegenheid in Veere stimuleren (snel internet, vakantiebanen, kantoorunits in de kerk).
Namens de werkgroep "behoeftevragen"
Tjeerd Kuiper

