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OPENBARE  

LEDENVERGADERING 
Datum: maandag 11 december 2017 

Tijd: 19:30 uur; inloop vanaf 19:15 uur 
Plaats: de Korenmaat, Veere.  

U bent van harte welkom. 

Secretariaat Stadsraad Veere 
Ravelijn 3, 4351 TB Veere 
Telefoon : 06 - 52639560 

E-mail: info@stadsraadveere.nl 

Website: www.stadsraadveere.nl 

VAN DE VOORZITTER 
 

Gewoonlijk kijk ik in het najaar in dit stukje terug op het  
afgelopen toeristen seizoen. Deze keer kijk ik echter liever 
vooruit naar alle bezigheden die zich in het kader van ons 
project "Fijn Wonen in Veere" ontstaan. Er wordt een service 
gerichte website voor ons als bewoners gemaakt.  
We schrijven een toekomstvisie die duidelijkheid zal geven 
over de stip aan de horizon waar we heen willen. Die horizon 
lijkt ver weg maar delen van de plannen zijn al in uitvoering. 
Eén van de plannen in het kader van de sociale cohesie was 
het creëren van een goede plek voor onze jongeren om rond te 
hangen. In een modern woord te 'chillen'. Er zijn echter in de 
afgelopen weken door een klein deel van die jongeren uit 
rancune, na Leonard den Beer Poortugaels dood, dermate 
ernstige vernielingen aangericht bij en bedreigingen geuit 
tegen een paar van onze inwoners dat we dat plan maar even 
op een laag pitje hebben gezet. Het leek en lijkt ons een goed 
idee maar hier moeten zoals zo vaak de vele goeden onder 
een paar kwaden leiden. We hopen dat deze ellende snel tot 
een bevredigend einde komt en we met dit plan verder  
kunnen. Fijn wonen in Veere blijft ons streven! 

   CONTACT 
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           AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING 
11/12/2017 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda  
3.   Notulen van de vorige ledenvergadering  
4.   Begroting 2018 (beschikbaar tijdens de inloop) 
5. Mededelingen 

•   Overleg met de Middenstandsvereniging 
•   Veere autoluw en fietsparkeren 
•   Beelden stadhuis 
•   Fijn wonen in Veere –voortgang 

6. Toekomstvisie Veere 
7.   De nieuwe werf van de Stichting Behoud Hoogaars 
8. Hangplek jongeren 
9. €2000 gemeente bijdrage 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 

TOEKOMST VISIE - DE LAATSTE RONDE 
Tjeerd Kuiper 

 
 

Onze toekomstvisie versie 2018 is bijna klaar. Hij is beschikbaar op onze website 

www.stadsraadveere.nl. Helpt u mee om onze visie nog verder te verbeteren?  

Op de komende  ledenvergadering zal u uitgebreid de mogelijkheid hebben!  

Het gaat niet om lay-out, grammatica of spelling: dat komt aan de orde als we hem 

gaan uitgeven naar verwachting in januari 2018.  

 

De toekomstvisie (versie 2018) is geen eindpunt. De wereld verandert te snel en de visie zal  
daarom regelmatig opnieuw tegen het licht gehouden moeten worden. Zijn we nog met de  
goede dingen bezig? 
 

De visie bestaat nu uit 11 thema's. Elk thema is opgesplitst in een korte analyse, het toekomst-
beeld dat we willen realiseren en "speerpunten". Dat zijn acties waar we nu als inwoners de 
schouders onder willen zetten. Er zijn 20 speerpunten. En die kunnen we alleen verwezenlijken 
als veel van ons meedoen. 
 

Een toekomstvisie is een belangrijk document voor inwoners, gemeenteraad, B&W en andere  

betrokken partijen. Het is een droombeeld van een toekomst die wij, inwoners van Veere, willen 

realiseren. Het geeft richting aan besluiten en acties die tot doel hebben de leefbaarheid in Veere 

te verbeteren. In onze nieuwe participatiemaatschappij is het belangrijk dat iedereen meedoet! 
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FIJN WONEN IN VEERE – HOE STAAT HET ERMEE? 
Tjeerd Kuiper 

 

Hieronder vindt u een samenvatting van de voortgang die we gemaakt hebben 

in de afgelopen drie maanden.  

 

1. Sociale betrokkenheid 

• "Nieuwkomers verwelkomen". De concept brief is klaar. 

• Hangplek voor jongeren. Dit is een discussiepunt in de 

vergadering. Zie ook elders in deze heraut. 

2. Toerisme  

Voorstellen voor "Veere autoluw" en "fietsparkeren" zijn gestuurd aan de leden 

van de gemeenteraad en B&W met het verzoek die op te nemen in hun 

partijprogramma's voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Deze 

voorstellen vindt u op onze website onder het kopje actueel. De reactie van de 

politieke partijen zal op de vergadering worden besproken. 

3. Openbare ruimte 

De gemeente is bezig met plannen voor herbestrating van de Pieterstraat, de Simon 

Oomstraat en de Stadhuisstraat. 

4. Duurzaam Wonen 

• Er is een goed bezochte informatiebijeenkomst gehouden op 23/10 en een 

werkgroepvergadering geweest op 29/11. 

• Een werkgroep is gestart die zich bezig houdt met het oprichten van een 

coöperatie "Postcoderoosregeling" (investeren in zonnepanelen op een vreemd 

dak). 

• Een tweede werkgroep houdt zich bezig met het verduurzamen van de eigen 

woning. 

5. Thuiszorg 

Plannen liggen klaar om meer vrijwilligers te enthousiasmeren. Dit gebeurt in 

nauwe samenwerking met de Stichting Welzijn Veere. 

6. Informatievoorziening 

Het eerste concept van de nieuwe informatiewebsite voor inwoners 

("Stadspleinveere.nl") is rondgestuurd aan een kleine groep testers voor 

commentaar. 

7. Toekomstvisie 

Concept versie 8 is besproken met diverse partijen en intern getoetst door de "raad 

der wijzen". De aanpassingen staan in versie 9 die tijdens de vergadering aan de 

orde gesteld wordt. 
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Jarenlang werden er in Veere bedrijfsmatig schepen gebouwd en onderhouden. Dat is nu, sinds de sloop 
van de oude Fokker fabriek langs het kanaal niet meer het geval op een kleine bootje in eigenbouw hier en 

daar na. 
Nu  zou daar wel 
eens verandering in 
kunnen komen want 
er zijn plannen om 
bij de geplande 
Montfoortse Toren 
een onderhoudswerf 
te stichten voor de 
schepen van de 
Stichting Behoud de 

Hoogaars (SBH). Bij het Placemaking proces hebben we in de werkgroep afgesproken dat er onder die  
toren een haven voor de traditionele scheepvaart zou moeten ontstaan. De noodzakelijke voorzieningen 
zouden dan in de uitbouw van die toren 
gehuisvest kunnen worden. Daarbij werd 
gedacht aan toiletten en douches, een    
havenmeesterskantoor met een kleine 
werkplaats. Samen zou dat een mooie 
plaats zijn voor zowel de schepen van de 
SBH als voor eventuele andere traditionele 
schepen. De hele placemaking werkgroep 
had al een beeld van een haven gevuld met 
mooie houten platbodems. Kortom, er was 
een groot draagvlak voor dat deel van het 
plan.  
 
 
Nu komt de SBH met een iets verder 
gaand plan. Ze hebben een plek nodig voor 
het plegen van het jaarlijks onderhoud aan 
hun vloot erfgoed na het besluit om niet 
meer samen te werken met de werf in   
Arnemuiden. Ze benaderde de Stichting 
Veere en de Stadsraad met het idee om een 
werf te vestigen tussen die geplande haven 
bij de Montfoortse Toren en het parkeer-
terrein Mauritsbolwerk.  

SCHEEPSWERF IN VEERE 
J.P. Loeff 

 

 
Zie de plattegrond van hun plan. In de  
haven zouden de schepen van de SBH  
dan kunnen liggen en zou ook ruimte  
voor  andere traditionele schepen zijn.  
De uitvoering van de gebouwen moet  
in het aanzicht van Veere passen en de werf wordt zo gemaakt dat de activiteiten erop voor de voorbijganger   
te zien zijn. Daarmee wordt een attractie verwezenlijkt die in onze cultuurhistorische omgeving goed past.  
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Hierboven ziet u een tweetal aanzichten van de geplande bebouwing waarbij de traditionele schaal en 
vormgeving duidelijk te zien zijn. 
Nu is de SBH niet van plan dit verhaal als een bom op ons Veerenaren terecht te laten komen. Dat hebben 
ze jaren geleden al eens op het schor voor de zeemuren geprobeerd en dat is toen terecht in de Stadsraad 
gesneuveld. We laten het plan hier op hun verzoek aan u zien met de vraag er in de komende vergadering 
uw mening over te geven. Zij zullen daarbij aanwezig zijn zodat ze uw vragen kunnen beantwoorden.  
Het concept bestemmingsplan voor het Oranjeplein en de omgeving Montfoortse Toren was vrijwel ge-
reed toen de SBH deze herfst met dit plan kwam. Dat concept zal hiervoor aangepast moeten worden. 
Daarover willen we dus op dit moment uw mening horen. Daar kan de gemeente dan mee aan de slag. Uit 
overleg met onze kernwethouder, de heer Molenaar, blijkt dat daar een positieve houding over dit plan 
aanwezig is.  
Nu is het aan u om uw mening te geven. We horen die graag tijdens onze vergadering in december  

SAMEN DUURZAAM JE EIGEN VOEDSEL PRODUCEREN 
Jurgen Venteville (06 37319965) 

 
Veel mensen dromen er wel eens van, in je eigen eten voorzien; lekker, gezond én dichtbij. Maar niet ieder-
een beschikt over een eigen boerderij, grote moestuin, voldoende tijd of groene vingers. Voor hen is er een 
oplossing: een Herenboerderij. 
 
Een Herenboerderij is een kleinschalige coöperatieve boerderij, in eigendom van idealiter 200 huishoudens 
("Herenboeren"). Samen bepalen ze wat ze willen eten. De boer - in dienst van de coöperatie - verbouwt 
voor hen tientallen soorten groenten en fruit en verzorgt de dieren die vlees en eieren leveren. 
 
Iedere Herenboer betaalt eenmalig 2.000 euro voor de oprichting van de boerderij. Verder delen zij in de 
jaarlijkse kosten. Je kunt hierbij denken aan het salaris van de boer, pacht, elektriciteit, water, zaai en plant-
goed en eten voor de dieren. De kosten verschillen per boerderij. Maar voor ongeveer 10 euro per persoon 
per week, eet je van je eigen boerderij. 
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Niet de boer, niet de boerderij, niet de grond, maar een groep Herenboeren in spe staat aan het begin van iedere Heren-
boerderij. Op het moment dat zo'n 150 huishoudens 'ja' zeggen tegen een lokaal initiatief, kan de boerderij starten. 
 
Wat daaraan voorafgaat, is een intensieve tijd die in het teken staat van (sociale) media-aandacht, informatie bijeen-
komsten en gelijkgezinden verenigen. Een groep enthousiaste kartrekkers zoekt zo naar mensen, die net als zij grip 
willen hebben op hun eten. Nadat een eerste groep van zo'n 50-100 mensen is aangehaakt, start de zoektocht naar een 
geschikte locatie en een Boer. Ook wordt een coöperatie opgericht en een bestuur aangesteld.  
 
Lokale kartrekkers staan in deze reis niet alleen maar worden intensief begeleid door Herenboeren Nederland. Deze 
organisatie realiseert niet alleen de boerderij, maar stelt ook haar kennis beschikbaar en deelt haar ervaringen. Verder 
ondersteunt Herenboeren Nederland de initiatiefnemers met communicatie en het optimaal inregelen van  
de boerderij.  
 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Jurgen. Zie ook: www.herenboeren.nl  
 

WILLEM VAN ORANJE 
 VADER DES VADERLANDS EN MARKIES VAN VEERE  

Aad Vos 

Toen tijdens de laatste vergadering van de stadsraad het aanbod ter sprake werd gebracht in Veere een standbeeld op te 
richten voor Willem van Oranje, hoorde ik heel zachtjes iemand achter mij zeggen "moet dat nou, anno 2000 + ?". 
Inderdaad, moeten wij in deze tijd waarin Europese grenzen vervagen en de globalisering de toekomst heeft, wel    
terugblikken op ons verleden ? Is dat niet een vorm van misplaatst en gedateerd nationalisme? Toch wil ik een warm      
pleidooi houden voor zo'n standbeeld voor Willem van Oranje, Markies van Veere. En dus toch maar even terug naar 
de zestiende eeuw. Toen Luther, nu vijfhonderd jaar geleden, zijn bezwaren tegen de gevestigde orde voor een breed 
publiek kenbaar maakte, zal hij zich niet hebben gerealiseerd dat zijn verzet een periode van een religieuze stammen-
strijd inluidde die meer dan honderd jaar zou duren. Katholieken en protestanten bestreden elkaar op leven en dood en 
soms bestreden protestanten elkaar onderling. Pas met de Vrede van Munster, in 1648, zou er een einde komen aan de 
gods dienstoorlogen in de Duitstalige landen en in de     Nederlanden maar in Frankrijk en Engeland was de rust nog 

niet  weergekeerd. Voor de Nederlanden, het huidige       
Nederland en Vlaanderen, begon het in 1568 met de opstand 
tegen het autoritaire bewind van Philips II, Koning van 
Spanje en Heer der Nederlanden.  

Waarschijnlijk was de invoering van een onsympathieke 
belastingmaatregel, de tiende penning, minstens even      
belangrijk als het religieuze conflict tussen een rooms-
katholieke vorst en deel van de bevolking die de Reformatie 
had omarmd. In die tijd was het de overheid, in casu de 
vorst, die bepaalde welke religieuze traditie geschikt was 
voor zijn onderdanen en wie een ander geloof aanhing dan 
de vorst kon rekenen op ernstige problemen en kon maar 
beter vertrekken. Vooral in Vlaanderen liepen de            
spanningen hoog op.  

Als reactie op het gewelddadig optreden van Philips II sprak 
Willem van Oranje in 1564 in een vergadering van de Raad 
van State, een adviesorgaan waarin adel en hoge geestelijk-
heid ruim vertegenwoordigd waren, de volgende woorden: 
"Hoezeer ik aan het katholieke geloof gehecht ben, kan ik 
niet goedkeuren dat vorsten over het geweten van hun on-
derdanen willen heersen en hun vrijheid en godsdienst ont-
nemen". Willem van Oranje, toen nog katholiek, nam het 
daarmee op voor de vervolgde protestanten. 

De opstand van 1568, geleid door Willem van Oranje, 
breidde zich ook uit tot andere provincies en in 1581      
verklaarden zij zich onafhankelijk en erkenden Philips II 
niet langer als hun vorst.  

 

http://www.herenboeren.nl
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Zijn bezittingen werden verbeurd verklaard en zo verloor hij ook zijn Markizaat Veere, dat vervolgens eigendom werd 
van Willem van Oranje. Hij was dus niet de eerste Markies van Veere. De onafhankelijkheidsverklaring, de "Acte van 
Verlaetinghe", zou later leiden tot de Republiek der Verenigde Nederlanden. Omdat dit alles plaats vond onder het 
leiderschap van Willem van Oranje wordt hij terecht "Vader des Vaderlands" genoemd en de band met zijn Markizaat 
Veere mag daarom best wat meer aandacht krijgen. Zonder zijn initiatief zou onze geschiedenis er heel anders hebben 
uitgezien. Een andere, misschien wel even belangrijke erfenis van Willem van Oranje wordt gevormd door het vervolg 
op zijn bovengenoemde rede van 31 december 1564 te Brussel. Vijftien jaar later, in 1579, verklaarden de opstandige 
provincies bij de Unie van Utrecht "dat men niemandt ter cause van de religie sal moghen achterhalen of te onder-
soecken". In deze verklaring herkennen wij de uitspraak van Willem van Orange van 1564. Met de Unie van Utrecht 
was nu wel sprake van een persoonlijke, individuele vrijheid van conscientie, van geweten, waardoor vervolging van 
ketters tot het verleden behoorde maar andere kerken dan de calvinistische kerk hadden duidelijk minder rechten, als 
zij al rechten hadden. De verklaring van de Unie van Utrecht ging Willem van Oranje niet ver genoeg.  Hij pleitte voor 
een volledige vrijheid van godsdienst en hij was zeer teleurgesteld over de tekst van de Unie omdat de vrijheid van 
godsdienst niet expliciet werd genoemd.  Maar omdat provincies of steden toch zelf mochten bepalen hoever de vrij-
heden konden worden opgerekt, kon met name in de Hollandse steden een milieu ontstaan waarin andersgelovigen en 
vrijdenkers de kans kregen in alle vrijheid hun meningen te ventileren. Zo werd vooral Amsterdam een stad waar ver-
volgden uit andere landen zich vrij konden vestigen en in alle vrijheid hun mening konden verkondigen.  Of, zoals de 
Franse balling Descartes vanuit Amsterdam schreef  "quel autre pays ou l'on puisse jouir d'une liberté si entiere". Het 
is deze universele waarde die Willem van Oranje, Markies van Veere, voor ogen stond en waarvoor hij in 1564 de 
grondslag had gelegd. 

PS: Deze Franse tekst, vrij vertaald, "In welk ander land kan men zo'n vrijheid genieten" is als gevelsteen aangebracht 
aan het huis in Amsterdam waar Descartes als balling heeft gewoond. 

 
 

 

VEERSE MIDDENSTAND ANNO 1909 
Jan Midavaine 

Na het vertrek van de Schotten in 1798 was het met de handel in Veere gedaan. Nog wel stonden er enkele fabrieken 
en een bierbrouwerij, maar ook dat zou niet lang meer duren. Toen na het Engelse bombardement in 1809 een    
kapitein van de Royal Artillery de stad bezocht, schreef hij in zijn dagboek: ‘There seemed but little appearance of 
trade - the grass grew in the streets’. Tijdens de daarop volgende Franse bezetting, die van 1 januari 1810 tot 30 april 
1814 duurde, maakte de gemeente zoveel schulden dat ze bankroet raakte. Toen de Fransen vertrokken waren, meer-
de geen schip meer in de haven af, de kraan stond te verroesten en de waag werd gesloopt. De neringdoenden had-
den amper omzet om in leven te kunnen blijven. Veel inwoners verhuisden naar elders en hun huizen werden voor 
de sloop verkocht of stortten in. In sommige straten bleven de puinhopen decennialang liggen, zoals in de driehoek 
Kapellestraat, Kerkstraat en Oliemolenstraat, waar ze pas rond 1859 werden opgeruimd toen er voor de militairen 
een exercitieterrein aangelegd moest worden. De komst van een katoenweverij (1838-1869) bracht in deze erbarme-

lijke toestand geen 
verandering. Een klei-
ne opleving vond 
plaats tussen 1868 en 
1872, toen vanwege de 
aanleg van het Kanaal 
door Walcheren een 
paar honderd kanaal-
werkers in Veere  
werden gehuisvest. 
Toen ze vertrokken 
waren zakte de econo-
mie weer terug naar 
het oude niveau. Ook 
de komst van enkele  
Arnemuidse vissers in 
1871, die vanwege de 
aanleg van de Sloedam 
hun dorp als thuisha-
ven hadden moeten 
verlaten, zorgde niet 
voor enige verbetering. 
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Karakter van de plaats 
De inwoners behooren voornamelijk tot den boerenstand, terwijl eenige het visschersbedrijf uitoefenen. Van de bodem 
is 170 HA als bouwland en 249 HA als weide- en hooiland in gebruik. De veeteelt is stationair. De melk wordt ge-
karnd en ook geleverd aan een margarine-boterfabriek te Middelburg, waarmede de boeren in rechtstreeks verband 
staan. Veehandel bestaat niet, de boeren zelf verkoopen nu en dan eenig vee op de markt te Middelburg en aan slagers, 
die daartoe op de hofsteden komen. De kleinhandel en industrie heeft geen groter afzetgebied dan de gemeente zelf en 
de gemeente Middelburg. Een markt wordt hier niet gehouden; de boeren gaan ter markt te Middelburg en verkoopen 
daar hun veldvruchten.  

In de aardrijkskundeboekjes van rond 1900 wordt Veere omschreven als: ‘Het doode stadje aan het Veerschegat’. 
Dit armoedige beeld komen we ook tegen in het ‘Verslag van het onderzoek naar de toestand van den handeldrijven-
den en industriëelen middenstand in de gemeente Veere‘, dat de ‘Commissie van middenstandsenquete’ in 1909 
heeft opgesteld en in drie delen wordt afgedrukt. 
 

Verslag van het onderzoek naar de toestand van den handeldrijvenden en industriëelen 
middenstand in de gemeente Veere. 
 
Algemeene beschrijving 
De gemeente Veere ligt in het noordwesten der provincie Zeeland op 5,8 kilometer afstand van Middelburg. Zij 
heeft een oppervlakte van 589 HA en bestaat hoofdzakelijk uit kleigrond. 
 

Bevolking 
De bevolking is de laatste jaren zeer weinig toegenomen, gelijk uit onderstaande statistiek blijkt. Het totaal was op 
31 December 1874  1192 zielen 
31 December 1879  1100 zielen 
31 December 1884  886 zielen 
31 December 1889  823 zielen 
31 December 1894  833 zielen 
31 December 1899  883 zielen 
31 December 1904  953 zielen 
31 December 1908  951 zielen 
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Verkeersmiddelen 
Veere is door geen enkel verkeersmiddel met andere gemeenten verbonden. De stoomboot van Middelburg op    
Rotterdam v.v. en de spoorboot van Middelburg op Zierikzee v.v. leggen hier dagelijks aan, waarmede personen en 
goederen kunnen vervoerd worden. Hoofdzakelijk heeft personenvervoer plaats. Dagelijks gaat een vrachtrijder naar 
Middelburg. 

 
Schoolwezen 
Er is te Veere één openbare lagere school voor jongens en meisjes, met één onderwijzer en één onderwijzeres van 
bijstand. Op 15 januari 1909 bedroeg het aantal leerlingen 93. Er is ook een bijzondere school voor jongens en   
meisjes met twee onderwijzers en één vakonderwijzeres voor de handwerken. Op 15 januari 1909 bedroeg het aantal 
leerlingen 33 uit de gemeente Vrouwenpolder. De leerplichtwet heeft op het schoolbezoek geen invloed              
uitgeoefend. Elk jaar wordt er gedurende vier maanden herhalingsonderwijs gegeven, waarvan in de regel door 4 à 5     
leerlingen gebruik wordt gemaakt. Het onderwijs beperkt zich tot de navolgende vakken: Nederlandse taal, rekenen, 
kennis der natuur, handteekenen (voor jongens) en nuttige handwerken (voor meisjes). 

 
Crediet- en bankwezen 
Maatschappijen tot het verlenen van crediet of leenbanken bestaan hier niet. Voorschotten ten behoeve van den  
middenstand zijn moeilijk te krijgen anders dan onder zeer bezwarende bedingen.  
Te Veere zijn elf winkeliers etc. (zie hieronder). 

 
Bijzondere en algemeene opmerkingen 
Uit het bovenstaande volgt van zelf dat handel en industrie in deze gemeente van geringe beteekenis zijn. Het    
meerendeel van den middenstand verkeert in een toestand die niet geweldig kan genoemd worden. Het afzetgebied 
is klein en wordt bovendien bezocht door venters van elders, die aan de huizen der ingezetenen komen om hunne 
waren, zooals kruidenierswaren aan te bieden. 
Nog andere oorzaken zijn daarvoor te noemen, zooals onvoldoende vakopleiding, te weinig bedrijfskapitaal of zelfs 
totaal gemis daarvan, het ontbreken van eene inrichting om kleine voorschotten te krijgen en gebrekkige             
administratie. 
 

Winkeliers 
Te Veere zijn elf winkeliers waarvan twee het vak als hoofdbedrijf en negen het vak als nevenbedrijf uitoefenen. 
Onder die negen winkeliers die het als nevenbedrijf uitoefenen is een schipper, een rijkskantonnier, twee koopman, 

een landbouwer, drie gewoon werkman en een scheepstimmerman.  
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Bestuur Stadsraad 
Jan Paul Loeff (voorzitter) 
Tjeerd Kuiper (secretaris, notulist) 
Lieneke Kamphuis (penningmeester) 
Piet-Jan Houmes (lid) 
Elly Boeckhout (lid, verontschuldigd) 
  

Gemeente Veere 
Wethouder Molenaard Maris (SGP/
CU) 
Maaike Walraven (Groen Links) 
José de Buck (DTV) 
  
Verontschuldigd 
Leen Meijers (CDA) 
Marin van de Berge (VVD) 

  

Voorzittersoverleg Veere. 
•    Bestemmingsplan Oranjeplein. Het gezamenlijke standpunt is als volgt:  
   -    de bestemming van de panden moet voldoen aan dezelfde verdeling als die in het centrum gebied namelijk:  
        minimaal 50% voor permanente bewoning, maximaal 25% voor horeca en maximaal 25%.voor detailhandel, 
   -    er moet ruimte gemaakt worden voor starters en ouderen woningen, 
   -    de vormgeving van de entree tussen het Mauritsbolwerk en het Oranjeplein moet zorgvuldig gebeuren, 
   -    het aantal parkeerplaatsen wordt nu niet ter discussie gesteld. 
     Wethouder Molenaar verwacht dat het bestemmingsplan in december 2017 naar de raad zal gaan. Binnen drie  
     weken hoopt hij met alle betrokkenen aan tafel te zitten. 
•    Fijn wonen in Veere. De Stadsraad zal door de MSV uitgenodigd worden om dit in hun vergadering toe te lichten.  
•    Grote kerk. De Veerse belangengroepen worden onvoldoende betrokken. Ruud Backx: deze maand wordt de raad    
      van toezicht geïnstalleerd. Begin volgend jaar staat een klein lichtfestival van 1 á 2 weken op het programma.  
      Bram-Pieter Poppe vraagt om overleg met de horeca in verband met wintersluiting. 
Hangplek voor jongeren.  
      De Stichting Welzijn Veere en de gemeente hebben een voorstel voor een "jongeren hangplek" gedaan dat bij  
      verschillende Veerse organisaties is afgewezen met het verzoek om nader overleg. 
Input partijprogramma's 2018 
     We hebben de politieke partijen laten weten dat "Veere autoluw", "parkeren van fietsen" en "meer luisteren naar de 
      stem van de inwoners" voor ons speerpunten zijn. 
Nieuw terras op de Kaai (snackbar 'de Kombuis') 
      Een schetsontwerp van Jan de Wilde ligt bij de gemeente en lijkt acceptabel. De bewoners in de buurt van het  
      nieuwe terras moeten zich nog wel uitspreken. 
Beeldje Ollo Feenstra.  
      Museum Veere heeft geen interesse voor plaatsing van dit beeldje. 
Stadhuisbeelden 
      De tests die de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) nog wil doen op de oude beelden zijn vertraagd en  
      resultaten worden nu pas over 3 maanden verwacht. Bas Vooijs stelt voor om te kijken of, na herplaatsing van  
      beelden, de overblijvende twee lege nissen ook gevuld kunnen worden met beelden bijvoorbeeld Willem van  
      Oranje en Maximiliaan van Bourgondië. 
Beeld Willem van Oranje op de Markt? 
      André Verwijs vindt dat de leden hierover geraadpleegd moeten worden. 

De inkopen geschieden in het algemeen bij tussenpersonen en grossiers, gevestigd in het binnenland. De inkopen ge-
schieden gewoonlijk in het klein of zoveel als voor de omzet nodig is. Eén koopt gewoonlijk 90 kilo waren per maand, 
een ander koopt gewoonlijk voor ƒ 40 à ƒ 60 per maand en één koopt wekelijks zonder korting. De overige kopen 
gewoonlijk op maandelijkse en driemaandelijkse termijnen. De kortingen bedragen gewoonlijk 1 procent uitgezonderd 
één die wekelijks koopt zonder korting. 
De arbeidskrachten bestaan in het bijzonder uit de echtgenoten, slechts één heeft een rijpen dochter in dienst, oud 17 
jaren. De werktijden in het winkelbedrijf alhier zijn het gansche jaar door gelijk. In de regel van 's morgens 8 ure tot 's 
avonds 10 ure. 
De verkoop der waren enz. in het winkelbedrijf alhier geschiedt alleen aan gebruikers zonder korting. Die verkoop 
geschiedt meestal contant per week en per maand. Het crediet is zeer gering. 
De verkoop van één bedraagt minstens de helft naar andere gemeenten, van de overigen is de verkoop naar buiten de 
gemeente zeer gering. Door één wordt een jaarboek gehouden, de overigen houden een gewoon dagboek. 
Niemand der winkeliers alhier is lid van een patroons- of middenstandsvereniging om reden deze alhier niet bestaat. 

VERSLAG OPENBARE LEDENVERGADERING  
11 september 2017, Korenmaat, Veere. 

Aantal aanwezigen: 31 

1.   Opening: 19.34 uur  
2.   Vaststellen agenda. Geen wijzigingen 
3.   Notulen van de vorige ledenvergadering. Akkoord. 
4.   Mededelingen. 
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5.  Fijn wonen in Veere 
     Tjeerd Kuiper geeft een samenvatting van de voortgang (zie Stadsheraut september 2017). Hieronder volgen per 
     werkgroep nog aanvullende opmerkingen. 
 

Werkgroep Openbare Ruimte. De gemeente kijkt nu serieus naar herbestrating van de Pieterstraat, de Simon Ooms 
     straat en de Stadhuisstraat. Meer duidelijkheid hierover komt eind september. 
 

Werkgroep Woningen. Als eerste wordt het verduurzamen van monumentale panden en het postcoderoos project  
     opgepakt. In samenwerking met de gemeente wordt hierover op 23/10 een bijeenkomst voor bewoners  
     georganiseerd. 
 

Werkgroep Zorg. Overlegt met Stichting Welzijn Veere (burenhulp) en de basisschool De Magdalon om het  
     vrijwilligersbestand uit te breiden met het doel hulp te kunnen bieden aan alle Veerenaren. 
 

Werkgroep Voorzieningen. Richt zich op de informatie website voor inwoners en het creëren van transferbedden in 
     Nieuw Sandenburgh. 
 

Werkgroep Sociale Cohesie. Er is nu 1 interview gedaan. 
 

Toekomstvisie. Het laatste concept (zie website) wordt uitgestuurd naar Veerse partijen met de vraag daarop te  
     reageren. Het zal daarna kritisch bekeken worden door een groep wijze Veerenaren om daarna in een algemene 
     vergadering voor alle inwoners nog eens rond de tafel te worden bijgeschaafd. 
 

6.  Veere autoluw  
Het voorstel (onderdeel van Fijn wonen in Veere) is gepubliceerd in de Stadsheraut van september 2017. De  
vergadering was echter van mening dat sterkere maatregelen nodig zijn: een algemeen inrijverbod voor Veere stad   
(m.u.v. bestemmingsverkeer en fietsen). Dit inrijverbod zou geëffectueerd kunnen worden door drie inrij- 
verbodsborden te weten één op de Veerse weg (bij de afslag naar de parkeerterreinen Kanaal West), één bij de 
ingang van de Wagenaarstraat en één bij de ingang van de Kaai (hoek Mijnsherenstraat/Kaai/Wagenaarstraat).  
Het parkeerverwijssysteem kan aangepast en vereenvoudigd worden om de nieuwe situatie te ondersteunen.  
In de discussie kwamen verder onderstaande ideeën naar voren. 

•    Bas Vooijs: in plaats van inrijverbodsborden kan gewerkt worden met afsluiting door palen in combinatie met 
      kentekenherkenning; dit wordt in Tholen toegepast. Dit idee wordt met gemengde gevoelens ontvangen. 
•    Ruud Backx: we moeten nu niet langer dralen. In enquêtes is de overgrote meerderheid van bewoners het eens met 
      afsluiting. Paul Barendregt stelt dat het merendeel van de ondernemers het hiermee ook eens is. 
•    Hanne van Bijleveld stelt voor om de tijdstippen van de bevoorrading te vervroegen en te limiteren. Wim van  
     Ouwerkerk merkt op dat de overlast dan ook vroeger begint. 
•    Aad Vos vindt dat grote vrachtwagens voor bevoorrading verboden moeten worden en dat daarvoor kleinere  
      bestelauto's gebruikt zouden moeten worden. 
•    André Verwijs merkt op dat de emotie in de discussie hoog is opgelopen. "Het is genoeg zo; nu geen lapmiddelen 
      meer." 
•    Wethouder Molenaar vraagt of de voorstellen bedoeld zijn voor de verkiezingsprogramma's van de politieke  
      partijen. Dit wordt bevestigd door het bestuur. 
•    Maaike Walraven (Groen Links): wordt handhaving geen probleem? Jan Paul Loeff antwoordt dat onderzoek heeft 
      uitgewezen dat 80% van de weggebruikers zich aan de verkeersborden houdt. En dat zou al een geweldige  
      verbetering zijn. 
•     Eric Gunst lijkt het een goed idee om een bord "doodlopende weg" aan het begin van de Lange Dam te plaatsen. 
 
7.  Fietsparkeren  

Het voorstel (onderdeel van Fijn wonen in Veere) is gepubliceerd in de Stadsheraut van september 2017. De  
vergadering ondersteunde dit voorstel gedeeltelijk. 
Ondersteund werd het instellen van een parkeerverbod voor fietsen op de Kaai en de Markt (m.u.v. de daartoe 
bestemde parkeerbeugels/vakken) en handhaving daarvan vooral op drukke dagen. 
Niet ondersteund werden de aanvullende voorzieningen op het Bastion (fietsenrekken/beugels) met laadpunt voor 
E-bikes en een eenvoudig eerste-hulp sleutelsetje. 

     Discussie 
•   Bram-Pieter Poppe: de fietsenstalling op het Oranjeplein wordt slecht gebruikt. Henri Fagel ontkent dat. De  
     verwijzing naar die fietsparkeerplaats kan wel beter. 
•   Kees Deggeler: waarom niet een fietsenstalling op het veldje bij het busparkeerterrein aan de Veerse weg? 
•   Aad Vos en André Verwijs zijn tegen fietsenrekken/beugels op grasveldje aan het Bastion; houd het groen en het is 
    ook niet nodig! Tijdens historische marktdagen deze zomer stond het veld vol met fietsen op standaard. 
•  Wethouder Molenaar merkt op dat bezitters van E-bikes aan een bewaakte fietsenstalling de voorkeur geven.  
    Daar zou dan ook een laadpunt en een gereedschapssetje kunnen komen. 
 

8.  Rondvraag 
    Er waren geen verdere vragen. 
 
9.  Sluiting 21.50 uur  
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ACTIVITEITENKALENDER – NIEUW-SANDENBURGH 
Tamara de Ridder (0118-577029) en Carolien de Koeijer (welzijn-nsvz@zorgstroom.nl) 

 

Graag willen we van Nieuw-Sandenburgh een ontmoetingsplek maken binnen de stad Veere. Om dit te realiseren 

bieden we u de mogelijkheid om aan te sluiten bij diverse activiteiten die wij al organiseren. Komt u niet zo vaak de 

deur meer uit en bent u opzoek naar gezelligheid, dan bent u van harte welkom om vrijblijvend kennis te maken met 

één van de onderstaande activiteiten die u aantreft in de activiteitenkalender. De activiteiten vinden plaats in ’t Tref-

center (de zaal) tenzij anders vermeld. 

 

December 2017  

Iedere maandag  m.u.v. van feestdagen: “Gymnastiek”: We bewegen vanuit een (rol)stoel 

Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Eerste vrijdag van de maand “Filmmiddag”: Natuur documentaires 

Aanvang:14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Donderdag 7 december “Knutselen” (bezige bijtjes). Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 4,00 incl. 2x koffie. 

Vrijdag 8 december “Spelletjes”. Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Dinsdag 12 december “Bingo!!!”. Aanvang: 14:30 uur; kosten € 4,00 incl. 2x koffie. 

Donderdag 14 december “Spelletjes”. Aanvang: 14:15 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Vrijdag 15 december “Adventsmiddag”. Met een optreden van het gelegenheidskoor. 

Aanvang:14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Donderdag 21 december “Knutselen” (bezige bijtjes). Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 4,00 incl. 2x koffie 

Donderdag 28 december. “Spelletjes”. Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Vrijdag 29 december “Koersbal” met de Soos van Veere. 

Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

 

Januari 2018 

Iedere maandag  m.u.v. van feestdagen: “Gymnastiek”: We bewegen vanuit een (rol)stoel 

Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Dinsdag 2 januari “Spelletjes”. Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie 

Vrijdag 5 januari  “Filmmiddag” Aanvang:14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Dinsdag 9 januari “Bingo!!!”. Aanvang: 14:30 uur; kosten € 4,00 incl. 2x koffie. 

Woensdag 10 januari “Vleugelconcert. Aanvang; 14:30 uur Hal boven Kosten: € 2,00 incl. 2x koffie 

Donderdag 11 januari “Zingen”. Aanvang:14:30 uur, kosten: € 2,00 incl. koffie  

Donderdag 18 januari “Knutselen” Aanvang: 14:15 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Donderdag 25 januari “Kooravond”  Aanvang: 19:00 uur, kosten: €6,00 incl. 3 consumpties 

Dinsdag 30 januari “Koersbal” met de Soos van Veere Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

 

Februari 2018 

Iedere maandag  m.u.v. van feestdagen: “Gymnastiek”: We bewegen vanuit een (rol)stoel 

Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Donderdag 1 februari “Knutselen” Aanvang: 14:15 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Vrijdag 2 februari “Koersbal” met de Soos van Veere Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Dinsdag 6 februarii “Bingo!!!”. Aanvang: 14:30 uur; kosten € 4,00 incl. 2x koffie. 

Donderdag 8 februari “Zingen”. Aanvang:14:30 uur, kosten: € 2,00 incl. koffie  

Dinsdag 13 februari. “Spelletjes”. Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Donderdag 15 februari “Knutselen” Aanvang: 14:15 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie. 

Donderdag 22 februari “Windbroke” Ierse live muziek. Aanvang:19:00 uur, €6,00 incl. 3 consumpties 

Dinsdag 27 februari “Spelletjes”. Aanvang: 14:30 uur; kosten: € 2,00 incl. 2x koffie 

 

Deelname aan activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid.  Nieuw Sandenburgh is niet verantwoordelijk voor: 

- Zorgtaken voor bezoekers, zoals toiletbezoek –transfers –medicatie e.d. 

- Verlies/diefstal van/mankementen aan meegebrachte spullen.   

 

Zaterdag 23 juni 2018 Fair Nieuw Sandenburgh 

Kent u iemand die deel zou willen nemen? 

Laat men contact opnemen met “Welzijn Nieuw Sandenburgh” (zie bovenaan de activiteitenkalender) 

 


