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OPENBARE
LEDENVERGADERING
Datum: maandag 12 maart 2018
Tijd: 19:30 uur; inloop vanaf 19:15 uur
Plaats: de Korenmaat, Veere.
U bent van harte welkom.

CONTACT
Secretariaat Stadsraad Veere
Ravelijn 3, 4351 TB Veere
Telefoon : 06 - 52639560
E-mail: info@stadsraadveere.nl
Website: www.stadsraadveere.nl
Stadsheraut: Nico van Rijswijk

Als u dit leest is bij ieder adres in Veere, zowel
van leden als van niet leden, onze visie op 'Fijn
Wonen in Veere' op de mat gevallen. Het is een
voortzetting van een aantal documenten uit het
verleden zoals 'Veere Anno' van 2005 en de
latere Placemaking documenten.
Was in 'Veere Anno' vooral de toerist degene die
profiteerde, in dit verhaal ligt de nadruk op u, de
bewoner van Veere.
Er is veel werk in gaan zitten en we zetten er een
stip mee op de horizon maar er zitten ook hele
actuele zaken in die nu al in uitvoering zijn. Lees
het en kom naar de ledenvergadering op 12 maart
en draag bij aan dit proces. We hebben mensen
nodig om de speerpunten van de visie uit te
voeren. Dat gaat samen met het bestuur maar
zeer zeker ook door u, de bevolking van heel
Veere.
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AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING
12/03/2018
1.
2.
3.
4.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van de vorige ledenvergadering
Mededelingen
a. Toekomstvisie
b. Evaluatie parkeren
c. Oranjeplein
d. Terras Kaai
e. Beelden stadhuis
5. Bestuursmutatie (Piet Jan Houmes treedt af; Nico van Rijswijk wordt door het bestuur voorgesteld)
6. Financiële afsluiting 2017 (kopieën liggen klaar tijdens de inloop)
7. Verslag kascommissie
8. Nieuwe kascommissie
9. Veere autoluw en fiets parkeren; evaluatie verkiezingsprogramma’s
10. Fijn wonen in Veere - status en hoe gaan we verder?
11. Grote kerk - laatste ontwikkelingen
10. Rondvraag

FIJN WONEN IN VEERE
Tjeerd Kuiper

In januari 2017 zijn we begonnen met 5 werkgroepen. Die zijn met veel enthousiasme aan het
werk gegaan. Een aantal van de ingebrachte ideeën is afgerond en een aantal zitten nog in de
pijplijn. We kunnen echt trots zijn op de bereikte resultaten. Dus een groot applaus voor allen
die zich het afgelopen jaar actief hebben ingezet voor "Fijn wonen in Veere".
Zijn we nu klaar? Neen, er kan nog veel gedaan worden in 2018. Het hangt van ons allemaal
af wat we willen aanpakken. Aan het einde van dit stukje een paar woorden daarover.
Wat hebben we bereikt - een samenvatting.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Onze toekomstvisie (Tjeerd Kuiper)
Als u dit leest heeft u onze toekomstvisie in de bus gekregen en is hij ook aangeboden aan de burgemeester
in de raadsvergadering van 1 maart 2018.
Het bestuur ziet onze toekomstvisie als een belangrijk richtinggevend document. Daar moeten we over
blijven praten en het document bijstellen waar dat nodig is.
Hangplek voor jongeren (Jan Paul Loeff)
Plannen worden ontwikkeld voor een plaats op het voetbalveldje bij de tennisbanen en de pumptrackbaan.
Veere autoluw en fiets parkeren (Nico van Rijswijk)
Alle politieke partijen hebben gereageerd op Nico's evaluatie van de partijprogramma's. U vindt een
samenvatting van hun mening elders in deze stadsheraut.
Herbestrating (PietJan Houmes)
De bestrating van de Pieterstraat, de Simon Oomstraat en de Stadhuisstraat wordt onder handen genomen in
het voorjaar van 2018. De slechte stukken bestrating van natuursteenkeien worden gerepareerd. In de
Pieterstraat komt een loopstrook van gebakken steen.
Investeren in zonnepanelen op een ander dak (Kees Deggeler)
De werkgroep heeft geschikte daken geïdentificeerd en gesproken met twee leveranciers (Zeeuwind en
Saman). Er wordt hard gewerkt aan de oprichting van een coöperatie. Voor geïnteresseerde deelnemers is
een bijeenkomst belegd op 26/2.
Monumentenpaspoort (Tjeerd Kuiper)
Het gaat om het verduurzamen van stadsgezicht bepalende woningen. We ondersteunen de gemeente
(samenwerkingsverband van Veere, Middelburg en Zierikzee en de monumentenwacht) met de introductie
van een zogenaamd monumentenpaspoort. Op 8/2 is hierover een workshop gehouden.
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Mobiliseren van vrijwilligers (Ellen Vooijs)
In samenwerking met de Stichting Welzijn Veere worden plannen ontwikkeld om meer vrijwilligers te
activeren en ook meer waardering te geven voor "stille" vrijwilligers. Er gebeurt al erg veel goeds in Veere.
Website voor inwoners (ArndJan van Wijk)
Onze informatie website "Stadsplein Veere" gaat naar verwachting eind februari in de lucht. Een website is
nooit klaar en kan steeds verbeterd worden al naar gelang de wensen van de gebruikers. Dat geldt ook voor
"Stadsplein Veere". Uw inbreng is daarvoor nodig. U kunt uw wensen en opmerkingen doorgeven via het
"Verbeter formulier" op de website.

Hoe verder in 2018?
Allereerst moeten we proberen de lopende projecten die hierboven genoemd zijn af te ronden en waar
nodig te versterken. Daarnaast is er wellicht plaats voor een aantal nieuwe projecten met een duidelijk
doel dat binnen een jaar afgerond kan worden. U kunt zelf kijken in onze toekomstvisie om inspiratie op
te doen. Voorbeelden:
-

Een "digitaal" hulploket of tabletcafé (gedurende de "Koffie Korenmaat"?)
Veiligheid fietsende kinderen tussen school en huis
Een "kiss en ride" voor schoolkinderen om overlast te beperken
Een actieve groep die zich bezig houdt met het verduurzamen van hun woning

Het bestuur zal dergelijke projecten actief ondersteunen. Maar uw hulp is noodzakelijk om resultaten te
boeken. In onze ledenvergadering meer daarover.

VEERE AUTOLUW EN FIETSPARKEREN: EVALUATIE
VERKIEZINGSPROGRAMMA’S
Nico van Rijswijk

In het afgelopen jaar heeft binnen het project “Fijn wonen in Veere” de werkgroep “Openbare ruimte” twee
onderwerpen uitgewerkt in een voorstel, nl. “Veere autoluw” en “Fiets parkeren”. Deze onderwerpen zijn meerdere
keren aan de orde geweest in de ledenvergadering van de Stadsraad Veere.
Wij hebben de huidige fracties in de gemeenteraad de twee voorstellen doen toekomen met het verzoek om daaraan
aandacht te besteden in de programma’s voor de komende verkiezingen.
Onderstaand wordt per onderwerp aangegeven hoe de partijen gereageerd hebben.
De conclusie is divers. Zowel het CDA als de combinatie van PvdA/GroenLinks heeft goed geluisterd naar onze
voorstellen en in het verkiezingsprogramma daaraan aandacht besteed. De combinatie SGP/CU en de VVD hebben
in het verkiezingsprogramma nauwelijks aandacht besteed aan de twee onderwerpen. Op hun website hebben zij wel
aanvullende teksten gepubliceerd die gedeeltelijk aan ons tegemoet komen. DTV is geen voorstander van onze
voorstellen; bij deze partij telt alleen het belang van de toeristen en daarmee de ondernemers. Kenmerkend is hun
speerpunt: De inwoners meer bewust maken van het belang van deze sector voor Veere. D66 was erg laat met het
publiceren van het verkiezingsprogramma. Wij ontvingen het concept waarin redelijk positieve standpunten
ingenomen worden.
Kortom, een autoluw Veere en aandacht voor fiets parkeren wordt door een meerderheid ondersteund. Wij moeten
afwachten of onze voorstellen volledig worden uitgevoerd in de komende raadsperiode.
Uiteraard is deze conclusie geen stemadvies. De gemeenteraad beslist over veel meer zaken dan autoluw Veere en
fiets parkeren. Daarom is het interessant om voor u naar de stembus gaat alle programma’s rustig door te nemen.
U vindt ze hier:
PvdA/GroenLinks: www.pvdagroenlinksveere.nl
CDA: www.cdaveere.nl
SGP/CU: www.veere.sgp-christenunie.nl
Dorpsbelangen en Toerisme Veere: www.dtveere.nl
VVD: www.veere.vvd.nl
D66: https://walcheren.d66.nl/d66-veere/
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Citaten uit de verkiezingsprogramma’s
In de verkiezingsprogramma’s opgenomen teksten, die betrekking hebben op ons onderwerp “Veere autoluw”
PvdA / GroenLinks
Het programma van de gecombineerde lijst van PvdA en GroenLinks heeft veel overeenkomsten met de voorstellen
die door de Stadsraad zijn gepresenteerd:
“PvdA/GroenLinks acht het van belang de overlast van het autoverkeer en parkeren in de kernen te beperken. Zo
nodig wil PvdA/GroenLinks daarvoor infrastructurele maatregelen treffen.”
“Maatregelen om de stad Veere autoluw te maken moeten snel worden uitgevoerd.”
“PvdA/GroenLinks wil de straten zo inrichten, dat men automatisch wordt gedwongen tot het matigen van de
snelheid en kinderen weer op straat kunnen spelen.”
” Rond scholen moeten er schoolzones zijn, met veilige in- en uitstapplaatsen, veilige fietsroutes en voldoende
fietsstallingen.”
CDA
Ook het CDA heeft goed geluisterd:
“Inwoners kunnen ook zelf bijdragen aan duurzaam vervoer door bijvoorbeeld gebruik te maken van huurauto’s,
autodelen etc. Ook bedrijven kunnen werknemers stimuleren tot duurzamer vervoer. Daarvoor willen wij
hindernissen wegnemen.”
“Met name in de zomer is het in enkele Veerse kustkernen zeer druk met autoverkeer. Uit nadere analyse blijkt dat
veel automobilisten vooral op zoek zijn naar een parkeerplaats of op doorreis zijn naar een andere kern. Door goede
en duidelijke bewegwijzering van de parkeerplaatsen kan het zoekverkeer verminderd worden. In de monumentale
stad Veere is het onnodig dat toeristen door de overvolle stad rijden. De stad moet autoluw worden. Er is voldoende
parkeermogelijkheid in de onmiddellijke omgeving van de stad.”
“Het onderhoudsniveau van wegen, straten en trottoirs moet goed zijn. Dat geeft de meeste waarborgen voor
verkeersveiligheid. Voorkomen moet worden dat met name oudere mensen vallen door slecht onderhoud. We zien op
sommige plaatsen trottoirs en straten te groen worden. De bestrijding van onkruid moet beter.” “Venstertijden voor
leveranciers in de toeristenkernen met name in de stad Veere. Het CDA-Veere vindt dat tussen 11.00 en 18.00 uur
kunnen winkels en bedrijven niet bevoorraad kunnen worden door grote vrachtwagens. Bevoorrading door kleine,
bij voorkeur elektrische voertuigen is wel mogelijk.”
DTV (Dorpsbelangen en Toerisme Veere)
Het DTV is snel klaar:
“De omvang van de lawaaihinder van het verkeer door de kern wordt beperkt (bromfietsen en zwaar verkeer)”
“De parkeerheffingen afzetten tegen de bezettingsgegevens”
“Het parkeerbeleid afstemmen op de overlast in de omgeving en evalueren per seizoen”
En dit willen wij als Stadsraad juist niet:
“In elke kern dienen ook in het hoogseizoen voldoende gratis parkeerplaatsen beschikbaar te zijn”
En dit om het volgende hebben wij niet gevraagd, maar het is wel heel aardig:
“Parkeervergunning inwoners Domburg en Veere om niet verstrekken”.
In het document Speerpunten per kern (niet het verkiezingsprogramma) heeft DTV alsnog opgenomen: ”Inwoners
gratis parkeervergunning, Veere verder autoluw maken, het fiets parkeren vorm geven.”
SGP/CU
Deze christelijke gecombineerde fractie is in het verkiezingsprogramma snel klaar:
“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.“
Helaas wordt in dit plan geen aandacht besteed aan de problemen in de kern Veere.
Op de website van de SGP/CU is aanvullend de volgende tekst opgenomen:
“In de zomers overvolle stad Veere is het minder gewenst dat toeristen met hun auto rijden om een parkeerplek te
vinden of al dat fraais vanachter de autoruiten te bekijken. De stad autoluw maken vinden wij daarom belangrijk.
Overleg hierover met alle berokkenen maakt onderdeel uit van de te nemen besluiten.”
Ook de SGP/CU is ongevraagd aardig voor ons:
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“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 vergunning parkeren 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.”
VVD
De VVD besteedt aandacht aan parkeren e.d. maar dan alleen ten dienste van de toeristen en ondernemers. Aan het
einde van deze quote komt dan toch nog het belang van bewoners aan de orde:
“de parkeerterreinen langs de kust en langs het kanaal in de kern Veere zien we als visitekaartjes voor onze
toeristen. Zij moeten een basiskwaliteit krijgen op het gebied van verlichting, toiletvoorziening, fietsenstalling,
afvalinzameling en toeristische informatie. De kosten hiervan worden gedekt uit de parkeeropbrengsten.
we gebruiken betaald parkeren in de kernen alleen als middel om te reguleren. Het innen van zoveel mogelijk
parkeergeld is geen doel., er moet ook voldoende parkeergelegenheid zijn voor de eigen inwoners.”
Aan de kern Veere worden twee regels gewijd:
• “evaluatie werking parkeerverwijssysteem en de verkeersafwikkeling in de kern
• verbetering parkeergelegenheid voor fietsen”
En bij “Standpunten” op de website van de VVD staat onder het kopje 'Leefbaarheid' :
“In de toeristische kernen moet een goede balans blijven tussen leefbaarheid en toerisme. Wij zijn daarom vóór het
autoluw maken van deze kernen, maar tegen het volledig afsluiten van kernen voor autoverkeer.”
De stadsraad heeft in het voorstel geen volledige afsluiting beoogd. Bewoners, logees, ondernemers en bevoorraders
houden toegang terwijl (dag)toeristen hun auto buiten Veere mogen parkeren.
D66
D66 heeft ten tijde van het schrijven van dit artikel nog geen verkiezingsprogramma gepubliceerd. Uit het
conceptprogramma mag ik de volgende standpunten vermelden:
“In 2017 hebben we het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) vastgesteld. Daarin staat dat de auto in de
kernen te gast is. Toch is de toename van het autoverkeer in onze kernen, vooral in de zomermaanden, een probleem
voor de leefbaarheid. Wij blijven streven naar autoluwe kernen.
Zoekverkeer in de kernen kan worden voorkomen door parkeerbeleid. Wij vinden dat parkeren aan de rand van de
kernen gratis moet zijn, zodat mensen gestimuleerd worden om de auto te laten staan en te voet de kernen in te
gaan.”
Fiets parkeren
De partijen zijn daar over het algemeen erg kort over. Geen van de fracties heeft onze zorg over de verrommeling
van de Kaai en de Markt overgenomen.
PvdA / GroenLinks
In dit programma staat hierover niets vermeld anders dan de al eerder noodzakelijk geachte fietsstallingen bij
scholen. Wel stelt de PvdA/GL: “We willen dat er meer aandacht wordt besteed aan (toeristisch) verkeer per
openbaar vervoer of fiets.”
CDA
Het CDA ziet ook de noodzaak voor goede fietsparkeerplaatsen.
“Steeds meer mensen reizen per fiets. Er is behoefte aan meer en betere plekken voor fiets parkeren. In enkele
kustkernen en met name in de stad Veere moeten fietsparkeerplaatsen komen. Hier liggen kansen om mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor de bewaking.”
DTV
Het DTV besteedt slechts een regel aan de fiets:
“Heldere info bevorderen over oplaadpunten voor de elektrische fiets”
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SGP/CU
“Fietsparkeerplaatsen verder optimaliseren (o.a. meer 'planken' bij duinovergangen en extra voorzieningen
aanleggen in toeristische kernen zoals Veere).”
Aanvullend op de website van SGP/CU staat:
“Wij staan achter het idee om in enkele kustkernen en met name in de stad Veere meer fietsparkeerruimte te
scheppen. Deze situeren buiten de looproutes en de aanwezigheid van professioneel toezicht / bewaking zijn voor
ons voorwaarden.”
VVD
“we stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets door de aanleg van stallingen, oplaadpunten en veilige
fietspaden”
“ verbetering parkeergelegenheid voor fietsen in Veere”
D66
“Het gebruik van de fiets moet verder worden gestimuleerd door voldoende ruimte voor fietsers, veilige fietsroutes en
fietsenstallingen.”

HET MERENDEEL VAN DE MIDDENSTAND VERKEERT IN
EEN TOESTAND DIE NIET GUNSTIG KAN GENOEMD
WORDEN II
Jan Midavaine

Veere in 1909
In het vorige deel zagen we dat er in 1909 in Veere elf winkeliers
waren die door het geringe bevolkingsaantal en concurrentie van
naburige plaatsen moeite hadden het hoofd boven water te houden.
In dit deel komen de timmerlieden (Cornelis Maas, Willem
Adamse en Piet de Voogd), de huisschilder (Hendrik Roeting),
de wagenmaker (Adriaan Adriaanse), de smeden (Abraham
Contant en Abraham Taal), de kleermaker (Jan Maas), de
schoenmakers (Andreas Jacobus Sturm en Hubertus Maarten
Roeting) en de mandenmaker (Adriaan de Bruyne) aan de beurt.
Hun namen staan niet in het rapport vermeld, maar waren met
enige moeite toch te achterhalen.
De rest van de bedrijven volgt in het derde en laatste deel.

Abraham Taal
Timmerlieden
Te Veere zijn gevestigd drie timmermans, waarvan twee er het nevenbedrijf bij uitoefenen van metselaar en
huisschilder en één dat van metselaar. Allen hebben openbaar lager onderwijs genoten waarvan twee gedurende
zeven jaar, één gedurende acht jaren en twee winters herhalingsonderwijs aan een zelfde school; één er van heeft
gedurende vier winters tekenonderwijs ontvangen bij een particulier.
Eén er van is 26 jaren, één 17 jaren en één 16 jaren in het vak werkzaam voor ze zich als patroon gevestigd hebben.
Het keuren van de waren nodig voor hun bedrijf hebben ze slechts geleerd door de ondervinding.
Door één wordt het hoofdbedrijf 4 jaren, door één 3 jaren en door één slechts één jaar zelfstandig uitgeoefend.
Allen zijn gedeeltelijk eigenaar van hun huis met werkplaats, de verkoopwaarde is van één ƒ 3000,--, de andere
elk ƒ 2000,--.
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Het benodigd bedrijfskapitaal zou voor twee minstens ƒ 2000,--, voor één ƒ 1800,-- moeten bedragen. Door één
wordt het hout gekocht van den fabrikant, door één gedeeltelijk van den fabrikant en houthandelaar en door
één slechts bij de houthandelaar. Wat steen, kalk, verf en ijzerwaren betreft, deze worden gekocht bij de grossiers
gevestigd in het binnenland.
De inkopen geschieden naar gelang de hoeveelheden die verwerkt moeten worden. De inkoop geschiedt bij twee op
jaarrekening, terwijl een ander op jaarrekening en drie maanden inkoopt. Bij de jaarrekening wordt 1% korting
gegeven op 3 maandelijkse betaling 5 procent korting, terwijl er één bij maandelijkse betaling ½% korting ontvangt.
Voor machinale drijfkracht is er te weinig werk. Eén heeft drie knechts, oud 36, 30 en 22 jaren en verdienen 13 cent
per uur. Eén heeft een leerling, oud 16 jaren, twee knechts, oud 22 en 23 jaren, welke ieder 13 cent per uur verdienen.
Eén heeft een leerling, ook 16 jaren oud en twee knechts, oud 36 en 19 jaren, welke 14 en 10 cent per uur verdienen.
Bij geen van beiden bestaat overeenkomst omtrent de opleiding van den leerling met de ouders.
Ook wonen de knechts allen buitenshuis. Het personeel komt in het algemeen voort uit de werkende stand. Bij allen
werken patroon en knechts gelijk op. Eén werkt in den zomer 12 uur en in den winter 8 uur per dag. Een ander is de
werktijd in den zomer 12½ uur en in de winter 8 uur per dag en bij één patroon is de werktijd in de zomer van
's morgens 6 tot 's avonds 7 ure en in de winter van 's morgens 7½ ure tot 4½ ure namiddag. Door allen wordt geen
gewoon jaarboek gehouden. Geen van allen is bij een patroons- of middenstandsvereniging aangesloten om reden
deze alhier niet bestaat.
Huisschilders
Te Veere is gevestigd één schilder die er het nevenbedrijf bij uitoefent van glazenmaker en behanger, tevens touw- en
borstelwerk verkopende.
Heeft gedurende zeven jaren openbaar lager onderwijs genoten.
Is elf jaren in zijn bedrijf werkzaam geweest voor hij zich als patroon gevestigd heeft.
Is reeds twaalf jaren als patroon gevestigd. Is huurder van zijn woon- en werkplaats als mede van zijn winkel waarvan
de huur ƒ 78 per jaar bedraagt. Bezat geen kapitaal toen hij zijn hoofdbedrijf begon, wat ongeveer ƒ 1600,-- zou
moeten bedragen als bedrijfskapitaal. Betrekt zijn waren en verfstoffen gedeeltelijk van de fabriek en gedeeltelijk van
grossiers allen gevestigd in het binnenland.
Koopt slechts bij hoeveelheden en op verschillende tijdstippen. De termijnen waarop gekocht wordt zijn 1 maand, 3
maanden, per jaar en ook 18 maanden. De korting bedraagt in het algemeen 1 procent. Een leerling oud 15 jaren, twee
knechts oud 22 en 25 jaren, welke 12 en 14 cent per uur verdienen en wonen buitenshuis.
Overeenkomst omtrent de opleiding van de leerling met de ouders bestaat niet. Komen meestal voort uit den
werkende stand. Patroon en knechts werken gelijk op. Het aantal werkuren bedraagt in de zomer 63 en in de winter
als er werk is 48 uren per week. Van de leerling het maximum bij de wet bepaald.
Houdt een gewoon jaarboek.
Is lid van een patroonsvereniging genaamd ‘Nederlandsche schildersbond’.
Ondervindt schade van particuliere aanbestedingen om reden de verschillende te verrichten werken gecombineerd
worden.
Wagenmakers
Te Veere is slechts één wagenmaker. Heeft gewoon openbaar lager onderwijs ontvangen gedurende zes jaren en heeft
aan een dergelijke school gedurende drie winters herhalingsonderwijs genoten.
Is veertien jaren in zijn hoofdbedrijf werkzaam geweest voordat hij zich als patroon gevestigd heeft.
Heeft het keuren van houtwaren die hij verwerkt uit de praktijk en bij wijlen zijn vader geleerd. Is reeds dertig jaren
als patroon in zijn bedrijf werkzaam.
Is eigenaar van zijn huis met werkplaats waarvan de koopwaarde ƒ 1600,-- bedraagt. Voor bedrijfskapitaal is
minstens een som nodig van ƒ 900,--. Koopt zijn houtwaren zelf op verschillende verkopingen. De inkopen
geschieden in de regel tot een bedrag van ƒ 80,-- tot ƒ 120,-- hetgeen dan voor een heel jaar is. De inkopen
geschieden op jaartermijnen. Bij alles wat hij koopt moet in de regel 10% bij betaald worden, plus de kosten.
Heeft een leerling van 13 jaren oud. Met de ouders daarvan bestaat geen overeenkomst omtrent de opleiding. Heeft
voorts een knecht oud 16 jaren welke inwonende is, zijn verdiensten bedragen .... (niet ingevuld) per jaar. Het
personeel komt in de regel uit de werkende stand. De werktijden van de patroon en knechts zijn in de zomer van
's morgens vijf tot 's avonds acht ure en in de winter van 's morgens zes tot 's namiddags zeven uren. Van de leerling
van 's morgens zes ure tot 's avonds zeven ure wel zomer en winter gelijk. Werkt in de regel per stuk voor de klanten
voor gebruik, alles meest op jaarrekening. Houdt een gewoon jaarboek. Is lid van een nog niet erkende
patroonsvereniging van wagenmakers op Walcheren.
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Smeden
Te Veere zijn gevestigd twee smeden die het vak uitoefenen onder de naam van grof-, hoef- en kachelsmid. Beiden
hebben onderwijs genoten op de openbare lagere school, één gedurende acht jaren en de ander gedurende zeven
jaren, terwijl de laatste drie winters herhalingsonderwijs heeft ontvangen op de openbare lagere school. Bovendien
hebben beiden ieder gedurende twee jaren een cursus gevolgd in het hoefbeslag. De één heeft twaalf en de ander elf
jaar in het vak gewerkt voor zij zich als patroon gevestigd hebben. Het keuren van grondstoffen hebben ze slechts
geleerd door ondervinding. Eén heeft zijn hoofdbedrijf gedurende achttien jaren zelfstandig uitgeoefend, de andere
gedurende dertien jaren. Beiden zijn gedeeltelijk eigenaar van het huis en de werkplaats waar zij hun beroep
uitoefenen. De één geeft als verkoopwaarde op ƒ 3000,--, de ander ƒ 2500,--. Het bedrijfskapitaal moet voor elk
minstens ƒ 1500,-- zijn. De inkopen geschieden bij grossiers gevestigd in het binnenland. De inkopen geschieden
slechts bij gedeelten of zoveel nodig is om te verwerken, terwijl de inkoop geschiedt op jaarrekening. De korting op
jaarrekening is 1 procent, bij contante betaling 2 procent. Door één wordt gebruik gemaakt van een boormachine,
buigmachine, stuikmachine en lasmachine. De ander heeft slechts boor- en buigmachine. Eén heeft een leerling oud
13 jaren. Overeenkomst met de ouders omtrent de opleiding bestaat niet, terwijl de ander zijn zoon oud 17 jaar als
leerling heeft. Beiden hebben ieder een knecht oud 35 en 34 jaren. De verdiensten zijn bij den één 8 gulden per
week, bij de ander ƒ 7,50 per week en wonen buitenshuis. De leerlingen en verder personeel komen meest uit de
werkende stand. De werktijd van de patroons en knechts is dezelfde. In de zomer 11 uur per dag en in de winter 10
uur per dag. Voor de leerlingen het maximum bij de wet bepaald. Er wordt een gewoon jaarboek gehouden.
Eén is aangesloten als lid bij de patroonsvereninging BSPN Bond smeden patroon in Nederland, de ander is niet
aangesloten om reden deze alhier niet bestaat.
Ondervinden schade van de algemene rijksvoorwaarden, om reden bij aanbesteding der rijkswerken alles
gecombineerd wordt.
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Kleermakers
Te Veere is gevestigd één kleermaker. Heeft gewoon openbaar lager onderwijs genoten gedurende vier jaren. Is vier
en een half jaar in het vak werkzaam geweest voor hij zich als patroon gevestigd heeft. Heeft het keuren van stoffen
die hij verwerkt geleerd door ondervinding. Heeft reeds 46 jaren zijn hoofdbedrijf zelfstandig uitgeoefend. Is
eigenaar van zijn huis met werkplaats waarvan de koopwaarde ƒ 1000,-- bedraagt. Voor bedrijfskapitaal is een
bedrag van
ƒ 200,-- voldoende. Koopt zijn benodigde stoffen en artikelen van grossiers gevestigd in het binnenland. De inkopen
geschieden bij kleine hoeveelheden en de betaling daarvan geschiedt binnen 3 maanden. De korting bedraagt in de
regel 1 procent. Het personeel komt meestal voort uit de werkende stand. De werktijd is in de zomer gewoonlijk van
's morgens 6 ure tot 's avonds 7 ure en in de winter gewoonlijk van 's morgens 8 ure tot 's avonds 6 ure. De door hem
gemaakte kledingstukken worden slechts aan gebruikers afgeleverd. De betaling geschiedt meestal contant. Houdt
een gewoon jaarboek. Is bij geen patroons- of middenstandsvereniging aangesloten om reden deze alhier niet bestaat.
Schoenmakers
Te Veere zijn gevestigd twee schoenmakers, waarvan één als nevenbedrijven uitoefent het vak van barbier en
haarsnijder en dat van gareelmaker. Eén heeft openbaar lager onderwijs genoten gedurende zes jaren en drie winters
herhalingsonderwijs aan een zelfde school. De ander daarentegen heeft nimmer onderwijs ontvangen, doch heeft het
zelf geleerd. Eén is zeven jaren en de ander 22 jaren in hun hoofdbedrijf werkzaam geweest voor zij zich als patroon
gevestigd hebben. Beiden hebben slechts het keuren van hunne stoffen die ze verwerken geleerd door ondervinding.
Eén is reeds 47 de ander 22 jaren als patroon gevestigd. Eén is eigenaar van zijn huis met werkplaats terwijl de ander
slechts huurder van zijn werkplaats is. Van de eerste bedraagt de koopwaarde minstens ƒ 1000,--, van de laatste
bedraagt de huur 45 cent per week. Het bedrijfskapitaal zou voor de één minstens ƒ 250,-- moeten bedragen, voor de
ander slechts ƒ 100,--. Eén betrekt zijn lederwaren rechtstreeks van de fabriek en gedeeltelijk van tussenpersonen, de
ander daarentegen slechts van tussenpersonen welke gevestigd zijn in het binnenland. De inkopen te gelijk zijn zeer
gering, slechts datgene wordt gekocht wat nodig is voor onmiddellijke bewerking. De inkopen zijn constant en op 3
maandelijkse termijnen. Binnen de betaling van zes weken wordt twee procent korting gegeven. Een ander ontvangt
geen korting om reden de inkoop te gering is.
Door één wordt een schoenmakersnaaimachine gebruikt, door de ander niet. Eén heeft twee zoons in dienst oud 29 en
20 jaren. De verdiensten zijn ƒ 100,-- per jaar plus kost en inwoning. De ander heeft geen personeel in dienst. Het
personeel komt in het algemeen voort uit de werkende stand. Patroons en knechts werken gelijk op. De werktijden
zijn het gansche jaar door gelijk van 's morgens zes ure tot 's avonds 7½ ure, de andere werkt in de zomer van
's morgens 6 tot 's avonds 7 ure en in de winter van 's morgens 7 ure tot 's avonds 5 ure.
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Het gemaakte wordt onmiddellijk afgezet aan gebruikers, meestal tegen contante betaling. Door één wordt een
gewoon jaarboek gehouden terwijl de ander geen boeken houdt. Zijn niet aangesloten bij een patroons- of
middenstandsvereniging om reden deze hier niet bestaat.
Mandenmakers
Te Veere is slechts één mandenmaker. Heeft onderwijs genoten aan een bijzondere lagere school gedurende zes jaren.
Is achttien jaren in zijn vak werkzaam geweest voor hij zich als patroon gevestigd heeft. Is een jaar als patroon
werkzaam. Is eigenaar van het huis en de werkplaats waar hij zijn bedrijf uitoefent. De verkoopwaarde ervan bedraagt
± ƒ 1800,--. Het benodigde bedrijfskapitaal bedraagt ƒ 50,--. Betrekt zijn waren van tussenpersonen gevestigd in het
binnenland. De inkopen geschieden met kleine hoeveelheden en op halfjaarlijkse termijnen. Ontvangt bij de betaling
geen korting. De werktijd is van 's morgens zes ure tot 's avonds zeven ure, terwijl de werktijd het ganse jaar door
dezelfde blijft. Verkoop aan gebruikers à contant en op crediet per half jaar hetgeen zeer gering is. Houdt een gewoon
jaarboek. Is bij geen patroons- of middenstandsvereniging aangesloten om reden deze hier niet bestaat. Vindt zich
benadeeld door het Rijk dat zelf de tekens of kronen maakt voor de bebakening.
Stadsraad Veere

VERSLAG OPENBARE LEDENVERGADERING
Bestuur Stadsraad
Jan Paul Loeff (voorzitter)
Tjeerd Kuiper (secretaris, notulist)
Lieneke Kamphuis (penningmeester)
Piet-Jan Houmes (lid, met kennisgeving afwezig)
Elly Boeckhout (lid, met kennisgeving afwezig)
Aantal aanwezigen: 38

1.
2.
3.
4.
5.

Gemeente Veere
Wethouder Molenaar
José de Buck (DTV)
Leen Meijers (CDA)
Piet Baas (gemeente)
Verontschuldigd
Marin van den Berge (VVD)
Ad Maris (SGP/CU)

12 december 2017, Korenmaat, Veere.
Opening: 19.30 uur
Vaststellen agenda. Extra punten: bestuur, nieuwe AED, Grote kerk.
Notulen van de vorige ledenvergadering.
Akkoord met aanvulling van Bas Vooijs: "Maximiliaan van Bourgondië en Willem van Oranje waren de twee
eerste markiezen van Veere."
Bestuur
Nico van Rijswijk is bereid tot het bestuur toe te treden. In de volgende ledenvergadering zal hier
goedkeuring voor gevraagd worden. Piet Jan Houmes treedt dan helaas af.
Mededelingen
Voorzittersoverleg Veere
We hebben Fijn wonen in Veere gepresenteerd in een prettige bijeenkomst georganiseerd door de MSV in
november. Op 12/12 is een nieuw voorzittersoverleg gepland.
Onze voorstellen: Veere autoluw en fiets parkeren.
We zullen nagaan wat de partijprogramma's over deze onderwerpen zeggen en voor de komende
raadsverkiezingen u inlichten in hoeverre de politieke partijen onze twee voorstellen ondersteunen.
Beelden stadhuis
Wethouder Molenaar: het college heeft het principe besluit genomen de oorspronkelijke beelden na te laten
maken. Financiering hiervan en de bestemming van de oude Wenckenbach beelden zijn nog punten van
aandacht. Over de nieuwe beelden van de twee markiezen is nog overleg. De uitstraling van die beelden moet
wel in overeenstemming zijn met de andere beelden.
Nieuwe AED
Een nieuwe AED is in samenwerking tussen de Kerk en de Stadsraad geplaatst bij de ingang van de
Korenmaat. Deze is altijd toegankelijk.
Nieuwe schuilplaats bij de begraafplaats
De gemeente is van plan een kleine schuilvoorziening (ongeveer 3*3 meter) te bouwen bij de parkeerplaats
van de begraafplaats. De afgebrande aula wordt niet meer herbouwd. Willem Loos vraag of die schuilplaats
niet beter centraal geplaatst kan worden. Dat kost dan ook geen parkeerplaatsen. De inspraakperiode voor de
vergunning is echter verlopen. De wethouder antwoordt dat de plaats van de oude aula doorgang wordt naar
de geplande uitbreiding van de begraafplaats en dus niet beschikbaar is. Parkeerplaatsen zullen zo veel mogelijk gespaard worden.
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Grote kerk
Ruud Backx: begin volgend jaar worden de voorzieningen aangebracht. In juni is het eerste festival. De
klankbordgroep is nog niet gestart. Wie heeft daarvoor belangstelling?
Bas Vooijs vestigt de aandacht op lekke regenpijpen. Ruud: dat moet door de eigenaar van het gebouw
(de RCE) worden opgelost.
Toekomstvisie Veere
Tjeerd Kuiper geeft een toelichting op versie 9 van de conceptvisie en geeft aanvullende informatie over de
voortgang (zie Stadsheraut december 2017). Na verwerking van het commentaar uit de vergadering zal het
document opgewerkt worden tot een net document. Tiny Polderman biedt aan te willen helpen bij het
corrigeren van het tekstuele gedeelte. Dit aanbod wordt in dank aanvaard. Hoe we de speerpunten gaan
aanpakken komt aan de orde in de volgende vergadering. Hieronder volgen per speerpunt aanvullende
opmerkingen uit de vergadering:
• De gemeente heeft toegezegd dat (gedeeltelijke) herbestrating van de Pieterstraat, de Simon Oomsstraat en
de Stadhuisstraat plaatsvindt in het voorjaar 2018.
• Veere autoluw.
- Hans Muschter heeft een vergaand plan voor de ontsluiting van Veere om overlast van toeristisch
autoverkeer te beperken.
- De reacties van de politieke partijen op onze voorstellen "Veere autoluw" en "fiets parkeren" volgt in de
volgende stadsheraut en ledenvergadering.
• Glasvezelkabel. Er ligt al glasvezel naar de "oude" Rabobank en (op sommige plaatsen) in Zanddijk.
• Welkomstkaart voor nieuwkomers. Het is onduidelijk of de gemeente een welkomstpakket voor
nieuwkomers heeft.
• Schoonmaken van het strandje. Wethouder Molenaar bespreekt dat met de dijkgraaf (Toine Poppelaars).
• Oude verhalen. Tiny Polderman stelde voor om ook de archieven van de omroep Zeeland te raadplegen. Die
heeft in het verleden ook aandacht aan dit onderwerp besteed (Ooggetuigen van de 20ste Eeuw). Ook in het
Zeeuws Archief schijnt één en ander te vinden te zijn.
De nieuwe werf van de Stichting Behoud Hoogaars (SBH)
Jan Paul Loeff geeft uitleg wat de bedoeling is in aanvulling op het artikel in de stadsheraut van december
2017. Opname van deze plannen in het bestemmingsplan "Oranjeplein/Montfoortse Toren" lijkt het beste maar
zal ongeveer 4 maanden vertraging geven bij het afronden van dit bestemmingsplan (ruwe schatting).
Tiny Polderman ziet graag hoe het de nieuwe werf eruit komt te zien tegen de achtergrond van Veere. Jan Paul
verwijst naar twee tekeningen gepubliceerd in de Stadsheraut. Ook vraagt Tiny of commercieel onderhoud van
plastic boten toegestaan zal worden. Klaas Tenwolde (van de SBH)antwoordt dat het alleen onderhoud aan
houten schepen met historisch karakter betreft. Geen polyester of staal dus. Focus is het behoud van varend
erfgoed.
Ruud Backx vraagt voor hoeveel schepen er ruimte is. Antwoord SBH: drie schepen op de werf zelf en aan de
golfbreker is er plaats voor meer klassieke schepen (passanten).
Ina-Margriet Tromp: hoe kunt u de veiligheid waarborgen en diefstal voorkomen op een werf die open is voor
iedereen?
Antwoord SBH: netjes werken en de spullen goed opbergen.
Ted van Dam vindt dat er energie moet worden gestoken in de relatie Meermanwerf. Antwoord SBH: De
historische werf Arnemuiden ligt ongelukkig voor de SBH. Maar de SBH is uiteindelijk hoofdzakelijk
weggegaan vanwege gebrek aan ruimte om in de winter binnen onderhoud te doen aan de gegroeide vloot. De
loodsen zijn te klein. De SBH maakte nu ook al gebruik machinefabriek in Vlissingen. Als dit plan in Veere
niet doorgaat dan moet de SBH een andere plek zoeken. De voorzitter benadrukt dat de relatie met Arnemuiden
ook voor de Stadsraad een punt van aandacht is.
Toine Poppelaars vraagt naar de financiële verantwoording. Antwoord Klaas Tenwolde: geeft aan dat de SBH
daar het volste vertrouwen in heeft door het aanspreken van onder andere particuliere fondsen, crowdfunding
en subsidies.
De vergadering ziet de voorstellen voor de werf als een heel positieve ontwikkeling die past in het historisch
karakter van Veere.
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Hangplek jongeren
Jan Paul Loeff: onze jongeren missen een plek om met elkaar gezellig te kunnen 'hangen'. Ons idee was om hen
daarmee te helpen. Als plaats komt het veldje bij de pumptrackbaan als beste te voorschijn. Maar de afgelopen
tijd is het gedrag van sommige betrokken jongeren naar inwoners van Veere bijzonder laakbaar geweest (met
politie interventie). Dat heeft het project vertraagd. Verschillende sprekers uit de zaal moedigen het bestuur aan
om de plannen toch zo snel mogelijk te in gang te zetten en om daarbij de jongeren zelf, hun ouders en lokale
aannemers zoveel mogelijk te betrekken. De Stichting Welzijn Veere (straathoekwerkster) leidt dit project.
Willem Loos is bezorgd dat de jongeren bij gebrek aan beter de toekomstige schuilplek op de begraafplaats gaan
gebruiken.
€2000 bijdrage van de gemeente
Het bestuur kwam de volgende voorstellen:
1) Hangplek Jongeren (even in de ijskast).
2) Bijdrage aan een 3D film ten bate van het Museum?
3) Outdoor trimtoestellen op het Schor?
4) Schoonmaak strandje. Toine Poppelaars: dit wordt geregeld door het waterschap in overleg met de gemeente.
5) Bijdrage aan de beelden op het Stadhuis.
6) Bijdragen aan het project Fijn Wonen in Veere.
7)Kanonnen verplaatsen van het Lunet naar het Noorderhoofd.
De vergadering was vrijwel unaniem voor het ondersteunen van de jongeren hangplek. Dit betekent dat de
bijdrage voor 2017 moet worden doorgeschoven naar 2018, wethouder Molenaar vraagt om een bevestigend
briefje van de Stadsraad.
Rondvraag
Henri Fagel: blijven de rondvaartboten bij de Campveerse Toren liggen? A: neen, de bedoeling is de ligplaats te
verhuizen naar het kanaal tussen de huidige aanlegsteiger voor cruiseschepen en de sluis; met omwonenden die
dan een rondvaartboot voor hun neus krijgen moet nog wel gesproken worden. Willem Loos betreffende het
zebrapad over de Veerse weg bij het "vrij parkeren" terrein. Voor toeristen is het niet duidelijk genoeg dat zij op
het voetpad aan de linkerzijde van de weg naar Veere moeten lopen en niet moeten oversteken over het zebrapad
om dan via het fietspad aan de rechterzijde van de weg richting Veere te lopen. Dat laatste geeft verwarring op
het tweerichtingen fietspad.
Tiny Polderman: heeft vaak geen parkeerplaats op de Oudestraat omdat er teveel parkeervergunningen zonder
kenteken worden afgegeven.
ArndJan van Wijk: vraagt naar de achtergrond van het artikel over "Herenboeren" in de Stadsheraut. A: dit is een
initiatief van een Rotterdammer met grond in de buurt van Veere. Als er belangstelling voor is dan kan men zich
opgeven bij hem opgeven.
Ted van Dam Merret: Het fel blauwe bord voor het Stadhuis om aandacht voor het museum te vragen detoneert
bij het mooie gebouw. Kan daar niet een andere kleurstelling en vormgeving voor gebruikt worden.
Sluiting 21.50 uur
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WELZIJNS ACTIVITEITEN NIEUW SANDENBURGH
Filmmiddag
1ste vrijdag van de maand 14:30
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Koffie/ thee voor eigen rekening
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Gymnastiek
Elke maandag
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Vleugelconcert
Elke 2de woensdag van de maand
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Knutselclub “Bezige bijtjes”
Elke donderdag in de oneven week
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Studie/ leeskring
Dinsdag morgen om de zes weken
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Spelletjes en zingen
Elke dinsdag
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Koersbal
Iedere laatste vrijdag van de maand
i.s.m. Soos Veere in de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Koor Nieuw Sandenburg
Vrijdagmorgen 2 x per maand
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Optreden van diverse koren en bands
1 x per maand
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Senioren modeshow
2 x per jaar
In de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Dagbesteding
Elke woensdag en vrijdag
Indicatie WMO in de recreatiezaal Nieuw Sandenburgh
Mevr. T. de Ridder, 0118-577029
Bibliobus
Vrijdag (oneven weken) van 9:00 - 9.45
Halteplaats parkeerplaats Kanaalweg westzijde
Vrijdag van 10:00 - 10:45 halteplaats
Sandenburghlaan/ Nieuw Sandenburgh

