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De Stadsheraut
Van de voorzitter
VAN DE VOORZITTER
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LEDENVERGADERING
De openbare ledenvergadering wordt
gehouden op maandag 11 september
2017 in de Korenmaat, Veere.
Aanvang: 19:30 uur; inloop 19:15 uur.
U bent van harte welkom.

CONTACT
Secretariaat Stadsraad Veere
Ravelijn 3, 4351 TB Veere
Telefoon : 06 - 52639560
E-mail: info@stadsraadveere.nl

Amsterdam, Venetië, Barcelona...wat hebben die grote
steden voor overeenkomst met onze kleine stad?
Zoals laatst in het nieuws was, is dat de enorme
hoeveelheid toeristen die deze mooie plaatsen
overstromen. Het zijn steden met heel veel inwoners
maar het aantal toeristen overschrijd het inwoner aantal.
Ook in Veere is dat het geval al is ons aantal bewoners
veel en veel kleiner dan deze wereld steden.
De bewoners van die grote steden lopen nu te hoop
tegen de toeristen en in Barcelona neemt de gemeente
dat serieus...er mag geen hotel meer bijkomen.
Ook Venetië werkt aan het dragelijk maken van de
toeristenoverlast. In Veere proberen we dat als Stadsraad ook te doen door het project fijn wonen in Veere.
Het reguleren van zowel het autoverkeer als de overlast
van fietsers is daarbij één van de speerpunten.
In deze Stadsheraut vindt u daar voorstellen over die we
met u in de komende vergadering willen bespreken.
Bezie het, denk er over en kom ons uw mening geven.
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AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING
11 september 2017
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Opening
Vaststellen agenda
Notulen van de vorige ledenvergadering
Mededelingen
• Voorzittersoverleg Veere
• Hangplek voor jongeren
• Input partijprogramma's verkiezingen 2018
• Beeldje Ollo Feenstra
Fijn wonen in Veere: wat hebben we tot nu toe bereikt?
Voorstel autoluw Veere
Voorstel fietsparkeren
Rondvraag
Sluiting

KUNST OP HET SCHOR
Tjeerd Kuiper

Op mijn dagelijkse wandelingetje langs het
Veerse meer kwam ik begin augustus pure
"basaltblokken" kunst tegen. Wie die kunstwerken maakt? Weet u het? Maar het verdient
wel een applaus. Hieronder twee foto's.
Rechts lijkt op een "vrouwtje" uitkijkend over
het Veerse meer, wachtend op de terugkeer van
haar geliefde. Hieronder " twee wachters"
wakend over Veere. Geen onverlaat komt hier
aan land!
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FIJN WONEN IN VEERE – HOE STAAT HET ERMEE?
Tjeerd Kuiper
Hieronder vindt u een samenvatting van de voortgang.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Werkgroep Openbare Ruimte
Speerpunten van deze werkgroep zijn "Veere autoluw" en
"fietsparkeren". Daarvoor zijn voorstellen gemaakt die u in deze
Stadsheraut vindt. In de aanstaande ledenvergadering willen we graag uw
mening horen.
Werkgroep Woningen.
Speerpunt van deze werkgroep is "inwoners helpen met praktisch advies
en informatie" hoe zij het beste hun woning kunnen verduurzamen en/of
levensloopbestendig maken. Hierover wordt een speciale bijeenkomst
met deskundigen georganiseerd in oktober. Alle inwoners zijn welkom. Nadere informatie
volgt.
Werkgroep Zorg.
De behoeftevraag naar een dekkend netwerk van vrijwilligers voor alle inwoners voor de
kern Veere/Zanddijk is onderzocht. Deze behoeftevraag kwam in grote lijnen overeen met
een initiatief van de Stichting Welzijn Veere om het project Burenhulp op te zetten. Voor
onze kern is dit initiatief een jaar in werking. Met hen voeren we deze maand overleg over
verbreding van de doelgroep voor Burenhulp en hoe een sterke uitbreiding van het aantal
vrijwilligers te realiseren is (van 6 naar 50). Status: In uitvoering.
Werkgroep Voorzieningen
• Medisch centrum Nieuw Sandenburgh (huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapeut). Het
doel hiervan zou zijn om de basale medische voorzieningen in Veere te behouden door ze
te centraliseren. Ons onderzoek concludeert echter dat bestaande zorgverleners
onvoldoende interesse hebben voor dit idee. In de toekomst kan dat veranderen. Status:
afgerond. Zie onze website (kopje actueel) voor het volledige verslag.
• Bereikbaarheid van primaire voorzieningen (winkels, vervoer). Een overzicht is gemaakt
en gepubliceerd in vorige stadsherauten en op de achterzijde van deze heraut. Status:
afgerond. Zie onze website (kopje actueel) voor het volledige verslag.
• Website "Stadsplein Veere". Doel: relevante informatie makkelijk beschikbaar maken
voor inwoners. Status: in uitvoering.
Werkgroep Sociale cohesie
• Oude verhalen levend houden door die vast te leggen middels interviews met oudVeerenaren en daarna brede bekendheid te geven. Status: in uitvoering.
• Een sociale kaart maken en die verspreiden met name ook aan nieuwkomers. Status: in
uitvoering.
Toekomstvisie
De discussie is nog niet teneinde. Op onze website (kopje actueel) vindt u de laatste versie.
Uw opmerkingen en suggesties om de visie te verdiepen en verbreden zijn zeer welkom.
Gemeentebeleid
In deze heraut staat een inspirerend artikel "Een kantelende samenleving" van onze
kernwethouder René Molenaar waarin hij uitlegt hoe de gemeente staat tegenover
burgerinitiatieven zoals "Fijn wonen in Veere" en de rol van het leefbaarheidsfonds daarin.
Hij citeert professor dr. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit
van Rotterdam:
Deze tijd is niet een tijdperk van veranderingen maar;
deze tijd is een veranderend tijdperk.
In onze tijd vindt de kanteling naar een ander tijdperk plaats.
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VOORSTEL: AUTOLUW VEERE
Nico van Rijswijk

Het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de stad Veere voor autoverkeer is onder de noemer "Veelzijdig
Veere" op 27/3/2008 door de gemeenteraad goedgekeurd. De horizon voor uitvoering van deze maatregel
was toen 2015. Het is nu augustus 2017, maar van autoluw Veere is nog geen sprake. De tegenstand komt
van een klein aantal ondernemers. En het college van B&W is tot nu toe daarvoor gezwicht. Natuurlijk, er
zijn fraaie parkeerterreinen aangelegd en er is een duur parkeerverwijssysteem gebouwd maar de overlast
van toeristisch gemotoriseerd verkeer in Veere lijkt eerder toe dan af te nemen. Daarom willen we de
politieke partijen vragen nu eens werk te maken van deze uitdrukkelijke en vele malen geuite wens van
inwoners van de stad Veere. Daartoe willen we als Stadsraad zelf met een voorstel komen. Het concept
staat hieronder en dat willen we op de komende Stadsraad vergadering aan u voorleggen.

Voorstel autoluw Veere
De Stadsraad Veere stelt voor om in de stad Veere het verkeer te minimaliseren. Bezoekers van de
stad moeten via de kortste route geleid worden naar de parkeerterreinen Kanaal Westzijde/
Mauritsbolwerk, Bastion en Gedempte haven. Toeristen kunnen Veere inrijden naar die parkeerterreinen en weer terug. Dus geen rondje Veere en ook niet door de Wagenaarstraat van de ene kant
van de stad naar de andere. Het Oranjeplein kan alleen gebruikt worden voor kort (en dus extra
duur) parkeren. Dit voorstel kan met eenvoudige ingrepen uitgevoerd worden met extra verkeers- en
informatieborden en beter gebruik van het bestaande verkeersverwijssysteem.
De Stadsraad zal de technische uitwerking van dit voorstel samen met de gemeente uitwerken.
De maatregel moet strikt gehandhaafd worden op drukke dagen en moet ieder jaar met actuele
tellingen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.
En die ondernemers dan? We wensen hun een goede omzet toe maar verlangen tegelijkertijd dat ze hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid ook serieus nemen.
Vele plaatsen in en buiten Nederland hebben autoluwe gebieden ingericht. Dat is goed voor iedereen:
inwoners, genietende toeristen en winkeliers die klanten graag in hun winkel zien en niet in hun auto.
Dus in Veere kan het ook.

VOORSTEL: FIETSPARKEREN IN VEERE
Nico van Rijswijk

Toeristen zijn welkom in Veere maar de grote hoeveelheid geparkeerde fietsen leidt vooral op drukke dagen tot een verrommeling van het mooie stadsbeeld. Ook leidt het parkeren van fietsen tussen auto's op de
Kaai regelmatig tot lakbeschadigingen van de auto's van inwoners. En de dader is niet te achterhalen. Om
deze situatie te verbeteren willen we als Stadsraad Veere het volgende voorstel aan de gemeente doen. Het
staat als discussiepunt op de agenda van de komende Stadsraad vergadering.
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Concept voorstel
1. Een parkeerverbod voor fietsen en bromfietsen op de Kaai inclusief
pleintje bij de Campveerse toren en de Markt behalve in de daartoe
bestemde vakken, aan de daartoe bestemde beugels of in de fietsenrekken.
2. Handhaving van dit verbod op drukke dagen door het verplaatsen van
foutgeparkeerde fietsen naar de daartoe bestemde stalling waar de
fietsen weer tegen vergoeding opgehaald kunnen worden.
3. Een nieuwe fietsenstalling op het grasveld aan het Bastion achter de
heg.
4. Een eenvoudige goede gereedschapsset voor "doe-het-zelf" gebruik
bij de stalling.
5. Installatie van enkele laadmogelijkheden voor E-bikes bij de fietsenstalling.
6. Jaarlijkse evaluatie met alle betrokkenen.
Maastricht
Bovenstaande maatregelen zijn eenvoudig en tegen beperkte kosten uit te voeren. Een verbod op
fietsparkeren buiten de toegestane vakken is in andere steden heel gebruikelijk en goed handhaafbaar.
Een voorbeeld is de studenten(!)stad Maastricht (zie plaatje).

EEN KANTELENDE SAMENLEVING
René Molenaar (wethouder gemeente Veere)

Openingswoord van wethouder René Molenaar bij de verantwoordingsavond
Leefbaarheidsbijdrage op woensdag 21 juni in de Catharinakerk van Zoutelande
Dames en heren,
Hartelijk welkom op de verantwoordingsavond van de leefbaarheidsbijdrage. Vanavond leggen initiatiefnemers die in 2016 een leefbaarheidsbijdrage hebben ontvangen, verantwoording af wat ze met het geld hebben gedaan. Dat is één van de voorwaarden om een bijdrage te krijgen.
Als je het programma voor vanavond even doorneemt, kun je zien dat het bestaat uit een heel mooie en gevarieerde lijst van initiatieven in meerdere kernen. Straks zullen ze één voor één de revue passeren.
We zijn als gemeente best trots op jullie. In zekere zin zijn jullie pioniers, mensen die hun nek uitsteken. Bij
dergelijke projecten is het namelijk niet zo, dat het succes op voorhand verzekerd is. Een goed idee op papier, kan in de praktijk anders uitpakken. Bij de afweging om een bijdrage toe te kennen, is dat risico meegewogen. Het initiatief kan mislukken. Daar gaan we bij jullie initiatieven natuurlijk niet van uit.
Deze avond heeft een tweeledig doel; jullie leggen verantwoording af.
En; we hopen anderen met jullie verhalen te inspireren om ook zoiets te doen.
Toen ik voor de eerste keer in 2014 melding maakte van de mogelijkheid van een leefbaarheidsbijdrage,
kopte de PZC de volgende dag:
De gemeente Veere gaat voor Sinterklaas spelen.
Het stuk had ongeveer de volgende ondertoon: ‘We weten allemaal dat Sinterklaas niet bestaat, dus hoe zit
dat dan met die leefbaarheidsbijdrage van de gemeente Veere?” Aan die leefbaarheidsbijdrage kleefde van
meet af aan iets vreemds; de gemeente moest bezuinigen, maar ging in plaats van te bezuinigen geld weggeven. Dat kon natuurlijk niet kloppen.
Het eerste jaar meldde zich dan ook vrijwel niemand aan de poort voor een bijdrage.
Inmiddels begint dat behoorlijk te veranderen, al kan het nog veel beter.
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Achtergrond van de leefbaarheidsbijdrage
Ik ga hierna nog kort in op de achtergrond van de leefbaarheidsbijdrage. Het is namelijk niet zomaar een
‘potje’ met geld, er zit een stevige visie achter.
Om in de gedachtewereld van de visie van de leefbaarheidsbijdrage te komen ga ik een klein stukje theorie
met u delen. Ik ga te rade bij professor dr. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus
Universiteit van Rotterdam. Hij karakteriseert de tijd waarin wij leven als volgt:
Deze tijd is niet een tijdperk van veranderingen maar;
deze tijd is een veranderend tijdperk.
In onze tijd vindt de kanteling naar een ander tijdperk plaats.
Wat bedoelt hij daarmee?
We zitten volgens Rotmans in de geleidelijke overgang naar een samenleving 3.0. Die verandering
kenmerkt zich onder andere door:
-Een beweging van verticale naar horizontale verhoudingen,
-Van centrale naar decentrale aansturing,
-Verschuiving van Top-down naar bottum-up benaderingen.
Anders gezegd, in die nieuwe tijd zal er ook sprake zijn van een paradigma wisseling in de verhouding
overheid-samenleving. Een korte samenvatting op hoofdlijnen:
Overheid organiseert zelf

verandert in

anderen laten organiseren

Geld gedreven argumenten

maken plaats voor

waarde gedreven argumenten

Overheid zorgt voor…

verandert in

de overheid zorgt dat…..

Ik-tijdperk

maakt plaats voor

wij-tijdperk

De regisserende overheid

verandert in

de faciliterende overheid

Tot zover Rotmans.
Is er al iets zichtbaar van wat Rotmans beweert?
Door de opkomst van de sociale media staan we als individuen voortdurend in contact met elkaar en met de
rest van de wereld. Mensen delen razendsnel hun waarnemingen, ervaringen, opvattingen en vragen met
elkaar. Soms zo snel dat je bijvoorbeeld met rampen of calamiteiten sneller geïnformeerd wordt via twitter
of facebook over wat er aan de hand is, dan door de officiële kanalen. Hier zie je een nieuwe invulling
ontstaan van het begrip ‘wij’.
Het gemiddelde opleidingsniveau van de mensen stijgt. De kennisvoorsprong van de overheid op de
samenleving is nagenoeg verdwenen. Mensen hebben de overheid daardoor steeds minder nodig.
Het effect daarvan is dat burgers zaken die ze belangrijk vinden steeds vaker op eigen initiatief en op eigen
kracht organiseren. De gemeente speelt daar op in en past de rol daarop aan.
Herinnert u zich nog de opmerking in de troonrede van 2012 dat de Nederlandse verzorgingsstaat verschuift
naar een participatiesamenleving? Dat is een uiting die valt onder dezelfde noemer.
Samenvattend:
We zijn volgens Rotmans op weg naar een samenleving waarin burgers en hun initiatieven een belangrijk
uitgangspunt vormen. Een samenleving die zich kenmerkt door interactie; een individu ontvangt informatie
en verstrekt informatie. Een samenleving waarin instituties plaatsmaken voor netwerken die taken en
verantwoordelijkheden overnemen of samen met overheden oppakken.
Het gaat geleidelijk, maar de beweging is onafwendbaar.
Ik denk dat Rotmans’ denkwijze hout snijdt.
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Als gemeente kun je deze ontwikkeling, die niet alleen in Nederland maar, ook daarbuiten duidelijk
waarneembaar is, zien als een bedreiging. Iets waartegen je je als overheid moet wapenen. In de opvatting
van Jan Rotmans is dat volkomen zinloos, de ontwikkeling is niet te stuiten en zal er op termijn zorgen dat
er een samenleving zal ontstaan die fundamenteel anders is ingericht dan de huidige.
Daarom hebben we er als gemeente Veere voor gekozen deze beweging te omarmen, er deelgenoot van te
zijn, er van te leren, uit te zoeken hoe we in die ontwikkeling als gemeente een toegevoegde waarde kunnen
hebben. Ervaren welke rol we als overheid kunnen spelen om in die transitie van betekenis te zijn.
Om dat te leren hebben we de reserve leefbaarheid in het leven geroepen in de gemeente Veere.
Een geldpotje bedoeld om lokale initiatieven mogelijk te maken, maar dan vanuit die visie.
Met zo weinig mogelijk regels.
Met een snelle besluitvorming.
Gericht op het multiplier –effect. Het geld van de gemeente inzetten om een maatschappelijke meerwaarde
te creëren.
Initiatieven te faciliteren die vooral maatschappelijke effecten opleveren gericht op versterking van de
leefbaarheid. Door burgers dat zelf te laten organiseren, is het effect vele malen groter.
Deze initiatieven richten zich op andere effecten dan geld, ze zijn gericht op het creëren van
maatschappelijke meerwaarde. Dat kan zijn; nieuwe mogelijkheden bieden om te bewegen en gezonder te
leven, duurzaamheid, veiligheid, sociale samenhang, beleving.

De leefbaarheidsbijdrage brengt mensen samen, verbindt mensen en inspireert om samen te ondernemen.
Vanavond komen er een paar mooie voorbeelden langs.
Aanvankelijk gingen wij er als gemeente van uit dat dergelijke initiatieven geheel los van de gemeente
vanzelf tot stand zouden komen. Dat bleek een verkeerde gedachte.
De samenleving heeft er behoefte aan bij dit soort zaken samen met de gemeente op te trekken.
Dat is een onderdeel van onze nieuwe rol; meedenken, zonder het initiatief over te nemen.
Waarborgen dat het eigenaarschap blijft waar het hoort, bij de initiatiefnemers.
Voor de gemeenteraad komt er in het najaar nog een evaluatie.
Die evaluatie zal aangeven of de opbrengst aansluit op de vooraf gestelde uitgangspunten en doelen.

DAT SCRICKELYCK WAS OM AEN TE SIEN
Het afbranden van drie kerken op 25 mei 1686
Jan Midavaine
Op zaterdagmiddag 25 mei 1686 moesten dakdekker Leendert Leendersen en loodgieter Antheunis
Ugeman met hun knechten op het dak van de Grote Kerk herstelwerkzaamheden verrichten aan de toren op
het kruis van het transept en het middenschip. Beiden woonden in Middelburg, de eerste in de Spanjaardstraat en de tweede in de Sint Janstraat. Toen de loodgieters op het eind van de middag bezig waren een
goot te solderen, ging het mis en vatte de toren vlam. Omdat de meimaand erg droog was verlopen, stond
het in korte tijd in lichterlaaie. Niet lang daarna later stortte het in en vloog ook het dak van de kerk in
brand. Met de blusmiddelen die de stad tot zijn beschikking had (leren brandemmers, ladders en
brandhaken) was het niet mogelijk een brand op deze grote hoogte te blussen.
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Toen de vlammen metershoog boven de kerk uitstegen en dikke zwarte roetwolken Veere overschaduwden,
kwamen baljuw, burgemeesters en schepenen op het stadhuis bijeen om over de ontstane situatie te
overleggen. Intussen zaten tientallen inwoners op hun daken om de branden te blussen die door een regen
van as, vonken en brandend hout waren ontstaan. Ze werden daarbij geholpen door de rest van de bevolking
en de soldaten van het garnizoen.
Als eerste vaardigde het stadsbestuur een publicatie uit waarin de burgers werden gewaarschuwd de mensen
die de branden blusten en diegenen die water aandroegen, niet te hinderen. Ook riep ze hen op te helpen bij
het opruimen van het smeulend hout dat overal in de stad lag verspreid.
Omdat bekend was dat na een brand altijd veel landlopers een stad binnenkwamen om te zien of er voor
hen nog iets te halen viel, en bij het volk dat druk bezig was de troep op te ruimen, in te breken, besloot het
stadsbestuur de poorten de dagen erna gesloten te houden. De poortwachters kregen opdracht alleen fatsoenlijke lieden via het kleine deurtje in de poort de stad binnen te laten. Tot slot werd de burgerwacht
opgetrommeld om 's nachts bij de kerk een oogje in het zeil te houden.
Terwijl het stadsbestuur vergaderde viel de grote luidklok met donderend geraas in tientallen stukken op de
vloer te pletter. Een scherf van 536 pond sloeg zo diep in de grond dat men hem pas een halve eeuw later
bij het graven van een graf heeft teruggevonden.
Die avond laat schreef Anthony Marinissen, koopman op de Kaai, in zijn dagboek: ‘Den 25 Mey na den
middagh te half vyf uur tot des avonds te 10 ure syn afgebrandt alle dry de kercken, te weete de groote
kerck en toren, de kleine en schotse kercke, dat scrickelyck was om aen te sien’.
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De volgende morgen kwam het stadsbestuur weer in alle vroegte bijeen. Omdat de geruchten de ronde
deden dat de brand opzettelijk door de ambachtslieden was veroorzaakt, stuurde ze een brief aan baljuw
Rademaecker van Middelburg met het verzoek hen in hechtenis te nemen. De bode die op het antwoord
was blijven wachten, kwam later die dag in Veere terug met de mededeling dat de baljuw er met
burgemeester De Munck over had gesproken. Die wilde eerst weten waarvan de dakdekkers en loodgieters
werden beschuldigd voordat men kon besluiten of ze in hechtenis genomen moesten worden.
Omdat het zondag was moest het stadsbestuur een plek zoeken waar die dag gepreekt zou kunnen worden.
Ook vond ze het belangrijk dat stadhouder Willem III, markies van Veere, op de hoogte werd gebracht van
het afbranden van de kerk. Ze schreven hem een brief, die raadpensionaris De Mauregnault, die op dat
moment in Den Haag verbleef, aan hem moest overhandigen. In een begeleidend schrijven vroeg het
stadsbestuur De Mauregnault de prins niet te vertellen dat er mogelijk opzet in het spel was.
Behalve over de oorzaak en het verloop van de brand, lezen we in de brief aan de prins dat dankzij de inzet
van de ingezetenen en de militairen, die de huizen hadden geblust die door de vonkenregen ook vlam
hadden gevat, een grotere ramp was voorkomen. Zonder die hulp was waarschijnlijk de hele stad in de as
gelegd. Gelukkig waren er geen andere huizen en gebouwen verloren gegaan. Omdat er geen andere
mogelijkheid was dan de kerkdiensten in de open lucht te houden, verzocht de stad de prins de helpende
hand te bieden bij de wederopbouw van de kerk.
In de loop van de zondag lieten burgemeesters en schepenen in de stad bekend maken dat niemand zich in
de buurt van de puinhopen van de afgebrande kerk mocht bevinden. Wie dat toch zou doen, verbeurde een
boete van 5 schelling. Wie in het bezit was van andermans brandemmers, moest deze binnen 24 uur bij de
eigenaar terugbrengen, of inleveren op het stadhuis. Wie dat verzuimde, riskeerde een lijfstraf, wat ook
gold voor het stelen van ijzer, lood en andere materialen van de afgebrande kerk. Tot slot werd bekend
gemaakt dat er om zes uur vanuit een raam van het stadshuis door een predikant gepreekt zou worden.
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Diezelfde dag bedankten burgemeester en schepenen commandant Colve van het garnizoen voor de inzet
van de soldaten. Vervolgens gaf ze een drietal leden van de raad opdracht met de stadsopzichter te
onderzoeken of de gevels van de kerk konden blijven staan of omver gehaald moesten worden. Het drietal
voerde de opdracht onmiddellijk uit en kwam enige tijd later terug met de mededeling dat ze met enkele
opzichters uit Middelburg had gesproken. Die waren van mening dat de gevels er slecht aan toe waren en
omver gehaald moesten worden, terwijl een raam dat op uitvallen stond, vastgezet moest worden.
Op het eind van die dag schreef Anthony Marinissen in zijn dagboek: ‘Den 26 Mey Zondags na den
middags isser predicatie gedaen van dominé Duyvelaer uit een vengster van het stadhuis. De toehoorders
stonden op de markt. De eerste psalm was XXXIX. vs. 6, 7, 8; de tweede XC, vers 6 en 7, ende text psalm
LI, vers 12, 13, 14, 15’.

Op dinsdag liet het drietal dat zich met de staat van de gevels had beziggehouden weten dat ze die met
enige werkbazen uit de stad had onderzocht. In tegenstelling tot eerdere berichten konden ze blijven staan.
Op dat moment worstelde het stadsbestuur nog met de vraag wie er verantwoordelijk was voor de
wederopbouw van de kerk. Ze benoemde uit haar midden een commissie die dat moest onderzoeken.
Daarbij moest ook gekeken worden of er in de contracten met de markies een clausule stond die hem daartoe zou verplichten. Omdat de dakdekkers en loodgieters nog steeds niet waren verhoord, zond het stadsbestuur pensionaris Becker naar Middelburg om er met burgemeester De Munck over te spreken. Tot slot
besloot men die dag het waaggebouw in orde te maken om daar tijdelijk op zondag kerkdiensten in te
kunnen houden.
Op woensdag gingen de stadspoorten weer open en kwam er bericht uit Middelburg dat het wenselijk was
dat bij het verhoor van de loodgieters enige personen uit Veere aanwezig zouden zijn.
De dag erna stelden burgemeesters en schepenen op verzoek van de predikant van de dat jaar opgericht
Waalse gemeente de stadsschool voorlopig ter beschikking voor het houden van hun kerkdiensten.
Dankzij verschillende giften, waaronder duizend gulden van de Admiraliteitsraad in Amsterdam,
vijfhonderd gulden van de Raad van State en driehonderd vijf gulden in zilveren ducatons van de stad Zierikzee, kon spoedig een begin worden gemaakt met wederopbouw van de kerk.
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Op 30 november 1686 sloot de stad een contract met de Middelburgse timmerman Jacob Fermou, die voor
£ 1904 had aangenomen de kerk weer van een nieuw dak te voorzien. Later dat jaar en begin van het
volgend jaar werden nog contracten gesloten voor het doen van het loodgieters-. hout-. glas- en
schilderwerk, het maken van een nieuwe preekstoel, het timmeren van de tuin en het gieten van een
nieuwe klok.
Over de voortgang van de wederopbouw en de ingebruikname van de kerk schreef Anthony Marinissen in
zijn dagboek:
‘Den 11 Augustus (1687) en nog langh daerna is het H. Avondmael omgedeelt op de vischmart naest de
balance onder een seyl en op 't stadthuis in de vierschare.
Den 18 Augustus (1687) is door de Fransche vlugtelingen voor de eerste mael een predikatie gedaen op het
vleeschhuys op de marckt.
Den 27 Juny (1688) is de laeste predicatie gedaen op het stadhuis daer se alle Zondag tweemael hebben
gepreekt sints het afbranden onzer kerken.
Den 4 July (1688) is door Godes genaede gedaen de eerste predicatie in onze groote afgebrande kerck door
domeny Duvelaer. De kercke was op verre na nog niet voltrokken, maer het dack, tuyn en predikstoel
waren klaer.
Den 20 July (1688) is myn vrouws suster getrouwd met Iman Hildernisse in de groote kerck, synde de
eerste die in die kerck nae het afbranden syn getrouwd.
Den 5 September (1692) op vrydagh is voor de eerste mael geluydt de nieuwe gegote clocke die in den
grooten thoorn hanght en is van de oude stoffe gegooten die in veel stucke was ingevallen’.
Op de nieuwe klok, die al in 1689 door Jasper van Erpekun uit Middelburg was gegoten, stond de tekst:
‘Soli deo gloria. Jasper van Erpegem me fecit Medioburgi Zelandiae 1689’, en verder: ‘Anno 1686 op 25
mei syn tot Vere dry kerken met twee torens verbrandt, en uyt de vergaderde spys van twee klocken is dese
gegoten’. Hij woog 3896 pond en kostte f 527,00.
Kort voordat de Grote Kerk weer in gebruik werd genomen, kreeg burgemeester Kien van het stadsbestuur
toestemming het graf van zijn voorouders dat onder de blote hemel op de plaats van de verbrande Kleine
Kerk lag, naar één van de kapellen in deze kerk over te brengen.
Met de wederopbouw van de Kleine Kerk begon men pas in 1698. Twee hallen werden voor de Waalse
gemeente bestemd en één voor de Schotse. Door een muur werden ze van elkaar gescheiden. Op 22
november 1699 werd de Waalse kerk door de ongeveer vijftig leden tellende gemeente in gebruik
genomen. Daarmee was alle schade hersteld en was Veere weer de trotse bezitter van drie fraaie kerken.

Stadsraad Veere
Verslag openbare ledenvergadering
12 juni 2017; Korenmaat, Veere.

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

Gemeente Veere
Wethouder Molenaar
Ad Maris (SGP/CU)
Verontschuldigd
Leen Meijers (CDA)

Aantal aanwezigen: 20
1.
2.
3.
4.

Opening: 20.00 uur
Vaststellen agenda. Geen wijzigingen
Notulen van de vorige ledenvergadering. Akkoord.
Mededelingen
* Lawaai van cruiseschepen
De schepen sluiten nu aan op de walstroom inrichting. Het lawaai en de stank van dieselgeneratoren lijkt daarmee te zijn opgelost. Het lawaai bij 's nacht aan- en afmeren blijft onze aandacht houden.
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* Verkeer
Piet Jan Houmes vat de ontwikkelingen samen (zie ook de stadsheraut).
• Het voorstel "Veere Autoluw voor een maand" gaat niet door in verband met bezwaren van
drie ondernemers (Geelhoed, Dijkhuizen en Mosmans). De gemeente legt zich hierbij neer.
Ze willen geen juridisch gedoe. Met het parkeer verwijssysteem zal geprobeerd worden de
verkeerschaos tijdens drukke dagen te beteugelen. De tegenwerking van een klein aantal
ondernemers roept geïrriteerde reacties op bij een aantal aanwezigen. "Het is makkelijk om
op drukke dagen binnen de wettelijke grenzen bijvoorbeeld de Wagenaarstraat te blokkeren."
• Wethouder Molenaar suggereert om te gaan praten met dwarsliggende ondernemers.
• Jan Paul Loeff vraagt zich af of het effect van het parkeer verwijssysteem ooit gemeten is
zoals vereist door de Europese subsidieverstrekker.
* Oranjeplein
Wethouder Molenaar meldt dat het bestemmingsplan in voorbereiding is en waarschijnlijk in
december bij de raad ligt. Ontwikkeling van de Montfoortse toren is daar een integraal onderdeel
van. Het valt volgens hem te overwegen om het Oranjeplein alleen voor vergunninghouders te
reserveren. Dan kan het aantal parkeerplaatsen wellicht verminderd worden. Paul Barendregt stelt
dat minimaal 70 parkeerplaatsen op het Oranjeplein nodig zijn voor omwonenden.
* Ophalen kerstbomen Veere in de lichtjes
Dat zal na kerstmis de verantwoordelijkheid zijn van de inwoners (grofvuil of toch kerstboomverbranding).
* Nieuw terras op de Kaai (snackbar 'de Kombuis')
Is besproken met betrokkenen. Als Stadsraad zullen we ons verzetten tegen een terras zoals bij
Hans Vogels. Jan de Wilde stelde een terras voor met banken die in de winter weggehaald worden
hetgeen ons acceptabel lijkt. Het kost wel drie bestaande parkeerplaatsen (waarvan twee met
beperkte duur). De omwonenden zullen zich waarschijnlijk ook tegen deze optie verzetten.
Voordeel is wel dat de snacks etende toeristen een plekje krijgen en niet op de stoep hoeven
te zitten.
* Standbeeld Willem van Oranje
Stappen worden ondernomen om een beeld van Willem van Oranje op de markt tegenover het
stadhuis te plaatsen. Dit zou samen met het herinrichten van de markt kunnen gebeuren. De
aanwezigen vonden dit een goed idee. Realisatie wellicht over twee jaar.
ArndJan van Wijk: Wat is het formaat van het beeld? A: Ongeveer 5 meter.
* Stadhuisbeelden
Wethouder Molenaar: de voorkeur van de gemeente gaat uit naar replica's. De Stichting Cultureel
Erfgoed wil echter eerst nog testjes doen om te zien of de bestaande Wenckenbach beelden niet
behouden kunnen blijven. Het antwoord wordt over ongeveer drie maanden verwacht.
5. Nieuw bestuurslid?
Na uitvoerige discussie is besloten dat het bestuur Merel Berrevoets niet zal voorstellen als
bestuurslid. Ze is bijzonder welkom om mee te denken/werken in één van de werkgroepen van "Fijn
Wonen in Veere".
6. Fijn wonen in Veere
Tjeerd Kuiper geeft een samenvatting van de voortgang op basis van de bijeenkomst "Fijn Wonen in
Veere" van 29/5 met 29 belangstellenden.
Er zijn nu 12 projecten.
• Project "autoluw Veere". Het voorstel zal worden besproken met betrokkenen, gedeeld met
inwoners en uiteindelijk voorgelegd aan de politiek voor ondersteuning.
• Project "woningen opplussen" (duurzamer en levensloopbestendig maken). Monumentale/
historisch panden zijn een bijzondere uitdaging. In oktober wordt er een bijeenkomst
georganiseerd met geïnteresseerde inwoners en experts.
• Website "Stadsplein Veere". Doel is een website met makkelijk toegankelijke informatie
toegesneden op de behoeften van inwoners van Veere. In het derde kwartaal plannen we een demo
versie te hebben.
• Visie Veere. Het eerste concept is gepubliceerd (zie www.stadsraadveere.nl). Het zal worden besproken met de werkgroepen, met andere betrokkenen en een daaruit volgend concept wordt voorgelegd aan de leden in december.
7. De Grote Kerk - laatste ontwikkelingen
Wethouder Molenaar: Afgelopen donderdagavond heeft de gemeenteraad het voorstel van
B&W goedgekeurd. De Stichting Grote Kerk Veere is in oprichting. Eind augustus gaat de
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dicht voor verbouwing. Er komt een nieuwe vloer in voor comfort en schuiven met toestellen.
De kap zal dicht gemaakt worden voor afscherming van de vleermuizen die via vliegopeningen naar
buiten kunnen. De programmering gaat begin volgend jaar aarzelend van start.
8. Gemeentelijke bijdrage van € 2000,—
In aanvulling op eerdere voorstellen (zie stadsheraut van maart 2017) stelt Jan Paul Loeff voor om
financiële ondersteuning te geven aan de plaatsing van het beeldje van Ollo Feenstra in Museum
Veere.
9. Rondvraag
ArndJan van Wijk: strooibeleid van de gemeente in de winter. Het zout komt bijna bij de brievenbus
naar binnen en de voegen van de voorgevel worden aangetast. Verzoek: kan de strooibreedte van de
strooiwagens wat kleiner ingesteld worden. PietJan Houmes pakt dat op.
Leonard den Beer Poortugael
• De stadhuisvlag wordt geplaatst door Chris Koole maar dat is na de restauratie van de beiaard een
gevaarlijk karwei. Als er iets gebeurd kan dat heel ernstig aflopen. Misschien kan de vlag iets
lager geplaatst worden.
• Zinkbare paal op de markt. Die staat nu permanent naar beneden en dat werkt goed.
• Toestand van het plankier op het hoofd waar de rondvaartboot ligt. Een paar planken missen en dat
geeft een levensgevaarlijke situatie.
Maurice Vilroux. Onkruidbestrijding op de Kaai laat te wensen over. Wethouder Molenaar: roundup mag niet meer en de gemeente experimenteert met andere bestrijdingsmiddelen. Particulieren
mogen nog wel round-up gebruiken en dat geeft misschien mogelijkheden. Leonard den Beer
Poortugael is tegen spuiten dichtbij de gevel omdat de stokrozen daar niet tegen kunnen.
10. Sluiting 21.50 uur

DIENSTVERLENING: WINKELS / BANK
Werkgroep Voorzieningen

Plus Vrouwenpolder
(www.plus.nl/supermarkten/vrouwenpolder_plus-corbijn_175/)
• Er staat een 9 personenbus klaar om mensen op te halen voor winkelen bij de Plus. Dag en tijd af
te spreken. Kosten per rit niet bekend. Minimale hoeveelheid boodschappen € 25. Er wordt heden
geen gebruik van gemaakt.
• Op woensdagmorgen worden klanten telefonisch benaderd om hun boodschappen door te geven.
De boodschappen worden donderdag bezorgd. Minimale afname € 25 plus € 7,50 bezorgkosten.
Men kan natuurlijk ook zelf bellen om boodschappen door te geven.
• Online bestellen via website van Plus Vrouwenpolder (www.plus.nl/info-online-bestellen-bezorging)
of een e mail met bestellingen opsturen naar corbijn@plussupermarkt.nl.
Bezorgkosten € 7,50, minimale afname € 25.
• Boodschappen kunnen na bestelling ook afgehaald worden in Vrouwenpolder na klaar zetten
(kosten € 2,50).
Emté Serooskerke
(www.emte.nl/winkelzoeker/winkel/serooskerke.htm)
• Busje (zonnewagen) rijdt niet meer. Er was te weinig animo. Gemeente droeg bij in de kosten van
deze tuk – tuk.
• Boodschappen kunnen telefonisch (0118 – 591 701) of per mail (emteseroos@zeelandnet.nl)
doorgegeven worden en worden gratis klaar gezet om op te halen
• Er worden geen boodschappen bezorgd: de animo is te laag.
• Online bestellen is (nog) niet mogelijk.
Albert Heijn Veerse Poort
• In tegenstelling tot rest van NL Albert Heijns is online bestellen bij Veers Poort niet mogelijk. Dus
niet IN Zeeland. AH verleent geen service als telefonisch bestellen, klaar zetten, etc.
Rabobank geld Express
• Deze service is voor mensen, die niet zelf naar een pinautomaat kunnen gaan. Per keer kan maximaal
€ 450 worden bezorgd door een geldtransport bedrijf, kosten €5,50 per keer. Ook heeft de Rabobank
ouderencoaches, die ouderen helpen als ze niet met internetbankieren om kunnen gaan.
Telefoon van de bank Walcheren-Noord Beveland is 0118 - 428004.

