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Van de voorzitter 

De Stadsheraut 

I N  D I T  N U M M E R  
    
V A N  D E  V O O R Z I T T E R  1  
 
U I T N O D I G I N G  
 

L E D E N V E R G A D E R I N G  1  
 
 
A G E N D A  V E R G A D E R I N G  2  
 
 
F I J N  W O N E N  I N  V E E R E  2  
 
 
D E  T I E N  G E B O D E N  V O O R  4  
T O E R I S T E N   
 
  
E C O N O M I S C H  R A P P O R T   5  
1 9 0 9   

 
 
N O T U L E N  L E D E N -  8  
V E R G A D E R I N G  3 -  2 0 1 8   
 
 
F L Y E R  Z O M E R C O N C E R T E N  1 0  
2 0 1 8   
 
 
O P E N  T U I N E N W E E K E N D   1 1  
2 0 1 8  
 
 
 
 
 

 
OPENBARE  

LEDENVERGADERING 
Datum: maandag 11 juni 2018 

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 
Stadsheraut: Nico van Rijswijk 

 

VAN DE VOORZITTER 
 

Het toeristenseizoen is weer in volle gang. Het 
lijkt wel alsof het ieder jaar drukker wordt en of 
het ieder jaar vroeger begint. In deze Stadsheraut 
vindt u een voorstel voor leefregels voor  
toeristen. We noemen het de 'Tien Geboden voor  
Toeristen'. Het is misschien iets om achter uw 
raam te plakken of in uw toeristisch bedrijf te  
verspreiden.  
Een ander punt is de aanpassing van de Markt 
volgens de afspraken die in het Placemaking 
proces zijn afgesproken. Daarbij zouden de  
groene ovale perken groen blijven. Nu wil de 
gemeente en de MSV daar, in strijd met de  
afspraken, een deel van verharden om de overlast 
van fietsparkeerders te beperken. We willen uw 
mening daarover graag horen in de vergadering.  

 
 

   CONTACT 
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           AGENDA OPENBARE LEDENVERGADERING 

1.   Opening 
2.   Vaststellen agenda  
3.   Notulen van de vorige ledenvergadering  
4.   Mededelingen 

a.     Herbestrating  
b.     Oranjeplein - ontwikkelingen  
c.     Grote kerk - voortgang 
d.     Cruiseschepen - overlast 
e. Privacy - nieuwe wetgeving 
f. Kiss and Ride - Wie wilt dit trekken? 
g. Hangplek jongeren - hoe verder? 

5. Herinrichting markt 
6. Fijn wonen in Veere 
 - Voortgang 
 - Informatiewebsite: focus op openbaar vervoer 
7.   Gemeentelijke subsidie €2000 
 Het bestuur verzamelt nog voorstellen. Uw idee is welkom. 
8. 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. Hieronder vindt u de voortgang van een aantal projekten: 
 

1. Herbestrating (PietJan Houmes)  
Wat gaan de gemeente nu doen?  
 
Pieterstraat  
We gaan de kinderkoppen in het midden van de rijbaan, over een breedte van 1,20m, vervangen door straatbakstenen 
(zie onderstaande foto). Dit doen we om de looproute door de stad te verbeteren. De loopstrook sluit aan op de  
Wijngaardstraat en Kapellestraat.  

De ‘kinderkoppen’ aan weerszijde van de loopstrook gaan we herstraten. We 
gaan gefaseerd te werk, zodat  aangrenzende percelen zolang mogelijk  
bereikbaar zijn.  
Tijdens deze werkzaamheden is de Pieterstraat afgesloten voor het doorgaande 
verkeer.  
Woningen blijven altijd te voet bereikbaar. Heeft u assistentie nodig voor de 
afvalbakken of andere zaken, dan kunt u met de aannemer hierover een  
afspraak maken. De start van de werkzaamheden is op 22 mei en duren  
ca. 3 weken.  
 
Simon Oomstraat en Stadhuisstraat  

In deze twee straten gaan we de diepste kuilen en putten herstraten. De werkzaamheden voor deze twee straten duren  
1 week en starten na gereedkomen van de Pieterstraat. Tijdens deze werkzaamheden zijn de straten afgesloten voor al 
het verkeer. Woningen zijn te voet bereikbaar.   
 
Contact aannemer  
De aannemer die voor ons het werk uitvoert is Dostra B.V. uit Veere. Als u vragen heeft over de uitvoering op het 
werk, bereikbaarheid of u heeft assistentie nodig dan kunt u contact opnemen met de uitvoerder de heer Johnny  
Huibregtse 06-55858979.  
Contact gemeente Veere  
Mocht u andere vragen hebben over dit werk dan kunt u contact opnemen met de heer Peter Schmeink, toezichthouder  
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van de afdeling openbare ruimte. Zijn mobielnummer is 06-54370669; zijn persoonlijke e-mailadres 
isp.schmeink@veere.nl. 
 
2. Investeren in zonnepanelen op een ander dak (Kees Deggeler) 
De doelstelling is om inwoners van Veere, die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen plaatsen, vanwege het  
beschermd stadsgezicht, in de gelegenheid te stellen zelf een bijdrage te leveren aan de behoefte aan zonne-energie. 
Op 26 februari is er een bijeenkomst geweest van de belangstellenden voor het project Zonnestroom voor Veere. 
In deze bijeenkomst is geïnventariseerd hoeveel belangstelling er is voor deelname aan een postcoderoosproject. Er 
waren ruim 20 deelnemers, die gemiddeld ongeveer 10 certificaten denken aan te schaffen. 
Met deze kennis is de werkgroep aan de slag gegaan en heeft leveranciers benaderd om offertes uit te brengen voor 
minstens 300 panelen  op daken van loodsen. Er zijn twee bedrijven bereid gevonden om de zonnepanelen op hun dak 
te plaatsen Dit zijn bouwbedrijf Veere en Hoveniersbedrijf Veere. De werkgroep is erg blij met deze toezeggingen.  
Er is een offerte uitgebracht door installatiebedrijf Saman in Zierikzee, in samenwerking met een coöperatie  
postcodestroom te Amersfoort. Saman heeft projecten in  Grijpskerke, Zierikzee en Bruinisse. 
Zeeuwind is ook benaderd, maar zij hadden niet de capaciteit om een vrijblijvende offerte aan te bieden.  
Wij wachten op een offerte van de heer Adrie Neufeglise, een zelfstandig ondernemer, die zijn sporen heeft verdiend 
vooral in Zeeuws Vlaanderen met succesvolle projecten, als eerste een project in Groede. Dat is operationeel. 
We verwachten op korte termijn met een concreet voorstel te komen voor inwoners van Veere, maar ook uitgebreider 
met de postcodes van Gapinge en Vrouwenpolder. 
De werkgroep: 
Ruud Backx,  Ted van Dam Merret, Kees Deggeller, Nico van Rijswijk, Ina-Margriet Tromp en Helen Verwijs 
 
3. Mobiliseren van vrijwilligers (Ellen Vooijs) 
Het project Fijn wonen in Veere heeft een werkgroep Zorg. Binnen de werkgroep was het belangrijkste aandachtspunt 
de vrijwillige zorg die mensen binnen de kern Veere voor elkaar hebben. 
Vanuit de werkgroep is er contact gezocht met de Commissie Welzijn (kern) Veere. De Commissie bestaat uit een 
aantal vrijwilligers uit Veere, die ondersteund door de Stichting Welzijn Veere, het welzijn in hun kern willen  
bevorderen. 
Beide groepen zijn tot de conclusie gekomen dat er in Veere een groot informeel netwerk bestaat in de omgeving van 
mensen. Sommige mensen hebben een groot netwerk of een vaste mantelzorger. In de welzijnswereld heet dit het 
voorliggend veld. 
Met de actie “Veere helpt elkaar” willen we zichtbaar maken hoeveel informele hulp er geboden wordt. We geven 
huis aan huis persoonlijk een ansichtkaart af. We vragen iedereen die hulp krijgt of geeft de ansichtkaart voor het raam 
te plaatsen. Hierdoor willen we zichtbaar maken hoeveel hulp er wordt geboden en hopen we dat nog meer mensen 
elkaar weten te vinden.  
Ook maken we mensen attent op het project Burenhulp. De burenhulp coördinator in de kern Veere kan vragen om 
hulp verbinden aan vrijwilligers. We willen daarnaast meer vrijwilligers werven. De Stichting Welzijn Veere  
ondersteunt de coördinator en de vrijwilligers. We zien de Burenhulp als een aanvulling op het informele netwerk als 
dit te klein is of als er te veel van gevraagd wordt. 
We richten ons op alle inwoners van de kern Veere, jong en oud. 
 
4. Website voor inwoners (ArndJan van Wijk en Tjeerd Kuiper) 
Voor ons belangrijke informatie wordt in toenemende mate digitaal beschikbaar gesteld. Een krant in de bus? Een 
brief van de gemeente? De blauwe enveloppe van de belastingdienst? Het gaat hoe langer hoe meer verdwijnen. Maar 
hoe vindt u de weg in de nieuwe digitale wereld?  
Om niet verdwaald te raken  hebben we de digitale informatie van belang voor inwoners van Veere gemakkelijker 
toegankelijk  gemaakt via de nieuwe website www.stadspleinveere.nl. Dus niet langer dwalen in de Google wereld 
maar gewoon met twee muiskliks de gezochte informatie vinden. Dat is het doel van deze website. 
U speelt hierbij een belangrijke rol. In de komende Stadsraad vergadering willen we inzoomen op openbaar vervoer. 
Staan daar de dingen die u kunt gebruiken? Kijkt u  eens op de website en geef uw mening tijdens de vergadering of 
per email aan info@stadsraadveere.nl. Wij horen graag van u. 
 
 

javascript:handleMailto('mailto:p.schmeink@veere.nl');return%20false;
file:///C:/Users/Nico/Documents/Stadsraad/Stadsheraut/Stadsheraut%20maart%202018/www.stadspleinveere.nl
mailto:info@stadsraadveere.nl
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TOERISME, EEN BESPIEGELING 
Door Jan Paul Loeff 

 
Een paar maanden geleden zaten we bij onze kernwethouder, René Molenaar, te praten over een mogelijke werf aan 
het Mauritsbolwerk. Een initiatief dat ik van harte ondersteun maar dat wel toeristen aantrekt. Ook een andere  
functie die ik bekleed in Veere, het schieten met de kanonnen op de wallen, trekt toeristen. Vooral als we ze op het 
Noorderhoofd zetten en het schieten ermee combineren met een lezing over kanonnen en de vesting in de Schotse 
Huizen. Zoals u allen weet ben ik, samen met vele inwoners van Veere, niet zo blij met nog meer toeristen. Ik werd 
daar door de wethouder goedmoedig op gewezen. Zo van… hoe zit dat? Ga je nu Veere als toeristendoel promoten? 
Ik zal eerlijk zijn dat ik daar wat over heb moeten nadenken. Dat heeft geresulteerd in dit stuk met zijn uiteindelijke 
conclusie, een handleiding genaamd de Tien Geboden voor Toeristen. Niet alleen in Veere maar over de hele  
wereld…dus ook voor u als u elders toerist bent. 
De activiteiten die ik in het begin noemde zijn bezigheden waar plezier voor de lokale bevolking primair aan ten 
grondslag ligt. Een werf waar mooie schepen onderhouden worden die in onze omgeving thuishoren is voor de  
lokale bevolking van belang. Zij zijn degene die de schepen in de vaart houden met veel werk. Het schieten met de 
kanonnen gebeurt hoofdzakelijk door Veerenaren. In beide gevallen is het belang eiland breed. Dat er toeristen van 
genieten is meegenomen maar niet de hoofdmoot. Op eenzelfde manier zal er met de Grote Kerk als Cultuurpodium 
omgegaan moeten worden. Zorg dat de lokale bevolking er plezier van heeft en ervan vertelt, dan komen die mensen 
van verre door de mond op mondreclame ook wel.  
Hoe zit dat nu met die aanvaardbaarheid van toeristen? Ik wil een voorbeeld geven dat tevens indirect de aanzet voor 
die Tien Geboden hieronder was. 
Ik stond voor de open deur van het Tonnenmagazijn met een vriend, die ik uit liet, te praten. We hadden wat aan 
bootjes dingen gewerkt en die deur open was een goed idee in verband met de stof. 
Terwijl we er staan komt een groepje toeristen aanlopen, stapt om ons heen en loopt doodleuk naar binnen. De  
onbescheidenheid ten top, het is duidelijk een werkplaats en geen winkel en ze lopen gewoon naar binnen. We  
hebben ze beleefd maar niet vriendelijk verwijderd. Een korte tijd later komt een wat oudere man met familie  
aanlopen, keurig tweed pet op en bijpassend jack. Hij kijkt schuin naar binnen en houdt halt. Stapt op ons af en 
vraagt: 'er hangen daar wat mooie bootjes, mag ik eens van dichtbij kijken. Afijn, natuurlijk mag dat als je zo  
vriendelijk vraagt. Een half uur gezellig praten verder ging hij weer zijns weegs.  
Dat is nu de soort toerist waar ik geen bezwaar tegen heb, eigenlijk van hoop dat er alleen maar dit soort mensen 
komen. Geïnteresseerd in onze leefomgeving, beleefd en voorkomend. Niets mis mee. Het zijn die mensen die hier 
komen om dezelfde reden waarom wij hier wonen. Ze genieten van mooie dingen en van een mooie plek. Het gaat ze 
niet om de toeristenwinkels, de reuring van kunstmatige markten, de drukte van terrassen… nee, het gaat ze om de 
geschiedenis van de stad, om het opsnuiven van de cultuur waar wij ook van houden.  
Voor die toeristen is de onderstaande reeks geboden waarschijnlijk helemaal niet nodig. Ze houden zich daar toch 
wel aan. Voor al die anderen hier toch maar op een rij:  
 

DE TIEN GEBODEN VOOR TOERISTEN 
 

In stad, dorp of platteland, bedenk dat u te gast bent en gedraag u ernaar. 
 
Realiseer u dat alleen een aantal van de lokale ondernemers profijt van u hebben. Voor de meeste bewoners bent een 
storend element in hun leefomgeving. 
 
Zet u auto op die parkeerterreinen die daarvoor bestemd zijn en neem de kortste route ernaartoe.  
 
Uw fiets hoort in een rek of op een plek waar hij niet in de weg staat. Dus niet tegen ieder willekeurig object zoals de 
gevel van een huis, tussen de auto's of tegen een boom of heg. 
 
Gooi uw afval in de bakken en niet op straat. Dan hoeft de gemeente het niet op te ruimen. 
 
Maak gebruik van de openbare toiletten. 
 
Rijdt in dorpen en steden niet te hard en bezichtig niet vanuit of vanaf uw voertuig maar lopend. Dan ziet u meer en 
u stoort minder bewoners. 
 
Bedenk, al lopend of fietsend, dat straten er voor alle verkeer zijn en geef rijdende bewoners de ruimte die ze nodig 
hebben. 
 
In de natuur: kijk, geniet maar verstoor zo min mogelijk planten en dieren. 
 
Als u het mee van huis heeft kunnen nemen, kunt u het ook weer mee terug nemen. Voorkom zwerfvuil. 
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VEERE IN 1909 
Het merendeel van de middenstand verkeert in een toestand die niet 

gunstig kan genoemd worden III 
Jan Midavaine 

 
In dit laatste deel komen de molenaar, de bakkers, de slager, de manufacturier, de herbergiers en tappers, de  
koetsiers, de handelaar in lompen en metalen en tot slot de sigaren- en tabakshandelaar aan bod. Ook hun namen 
worden in het rapport niet genoemd, maar met enig zoeken waren ze bijna allemaal toch te vinden. 
Jacob Willem Markusse was molenaar. Hij woonde in de Warwijcksestraat in het huis waarin nu de familie Koole 
woont. Molen De Koe was dat jaar nieuw gebouwd, nadat de vorige in november 1907 door brand was verwoest. 
Markusse was op 22 april 1908 door de rechtbank in Middelburg failliet verklaard. 
Willem Rouw op de Kaai, Hendrik Luyk op de Markt en J.G. Hageman in de Papestraat waren bakkers. De  
broodbakkerij van Hageman was dat jaar nieuw gebouwd. De vierde bakker is niet bekend.  
Op de hoek van de Kaai en de Kapellestraat woonde slager Adrianus Commelin, met naast hem op de Kaai de  
manufacturenwinkel van Matthijs Thomas. 
Cent Schippers was herbergier op de Campveerse Toren en tevens veerman, Pieter Johannes Huybrecht bezat sinds 
1908 het logement Nieuw Hotel Roland op de Markt dat door zijn vrouw werd gedreven en G.A. Klinge uit  
Middelburg was eigenaar van hotel Den Ghulden Lelie in het huis Bordeaux Oxhooft op de Kaai. Het café in de  
Kapellestraat was van L.J. Goeman. 
Marinus Groenewegen op de Kaai en Huybrecht Castel op de Markt waren koetsiers. In de Warwijcksestraat (nr. 9) 
woonde de handelaar in oude metalen Simon Flierenburg. Bij hem konden de mannen ook terecht om zich te laten 
knippen en scheren. 
Tabakshandelaar was waarschijnlijk Jacob Jan van Beveren die in 1906 een nieuw huis schuin tegenover de brug op 
de Kaai (nr. 71) had laten bouwen. 
 

Molenaars 
 

Te Veere is één korenmolenaar die als nevenbedrijf graanhandelaar er bij 
uitoefent. Heeft openbaar lager onderwijs genoten gedurende zeven  
jaren. Is tien jaren in zijn hoofdbedrijf werkzaam geweest voor hij als 
patroon is opgetreden. Heeft het keuren van granen enz. geleerd door 
eigen praktijk. Is reeds 14 jaren als patroon in zijn bedrijf werkzaam. [De 
waarde van de bedrijfspanden] kan wegens faillissement, hetgeen nog 
niet geëindigd is, niet opgegeven worden. Het kapitaal benodigd voor 
zijn bedrijf moet minstens ƒ 2000,-- bedragen. Betrekt alles wat voor zijn 
bedrijf nodig is van tussenpersonen gevestigd in het binnenland. Koopt 
slechts in naar de behoefte die er nodig is en à contant. De korting bij de 
contante betaling is 1 procent 't zij de inkoop groot of klein is. Er wordt 
gewerkt met windkracht of zonodig met een petroleummotor. Heeft een 
leerling oud 17 jaren.  
Overeenkomst omtrent de opleiding met de ouders bestaat niet. Heeft een 
knecht oud 22 jaren, verdient 7 gulden per week en de leerling 3 gulden 
per week. Het personeel woont buitenshuis. Het personeel komt meestal 
voort uit de werkende stand. De patroon werkt niet; de knecht met  
leerling werkt het ganse jaar door van 's morgens 6 tot 's avonds 7 ure. 
De verkoop heeft alleen plaats aan gebruikers. Verkoopt in de regel 1/3 
buiten de gemeente. Houdt een gewoon jaarboek. Is bij geen patroons- of 
middenstandsvereniging aangesloten om reden deze alhier niet bestaat. 
De verkoop van gemengd krachtvoeder is voor zijn bedrijf een dodende 
concurrentie. De coöperatieve verenigingen zoals naamloze  
vennootschappen en boerenbonden werken ook dodend voor het bedrijf. 

 
 

Broodbakkers 
Te Veere zijn vier broodbakkers welke als nevenbedrijven uitoefenen banketbakkerij één, en drie dat van  
beschuit- en kleingoedbakkerij, waar onder ook nog twee tegelijk het winkelbedrijf uitoefenen. Allen hebben  
onderwijs genoten, waarvan twee gewoon openbaar lager onderwijs gedurende zes jaren, terwijl er twee bijzonder 
lager onderwijs hebben genoten eveneens gedurende zes jaren. Eén is vijf jaren, twee twaalf jaren en één zestien  
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jaren in het bedrijf werkzaam geweest voor ze zich als patroon gevestigd hebben. Het keuren van waren die ze  
verwerken hebben allen slechts geleerd door eigen ondervinding. Eén is tien jaren, één twaalf jaren, één gedurende 
veertien jaren en één slechts drie maanden als patroon gevestigd. Twee zijn gedeeltelijk eigenaar van hun bedrijf, 
waarvan de één de koopwaarde ƒ 6000,--, van de ander ƒ 1500,-- bedraagt. De twee anderen zijn huurders van hun 
huis met winkel, waarvoor ieder ƒ 150,-- per jaar betaald. Het bedrijfskapitaal zou voor één minstens ƒ 1500,--, voor 
de anderen respectievelijk ƒ 700,--, ƒ 500,-- en ƒ 300,-- moeten bedragen. Eén betrekt zijn waren gedeeltelijk van de 
fabriek en gedeeltelijk van grossiers, de drie anderen betrekken alles van grossiers allen gevestigd in het binnenland. 
Eén koopt gewoonlijk 20 à 50 kilo te gelijk, suiker, krenten, rozijnen en amandelen per 100 kilo te gelijk. De  
anderen kopen zoveel te gelijk als voor dadelijk gebruik nodig is. De termijnen van inkoop zijn à contant per maand 
en drie maanden. De korting bedraagt in het algemeen 1%. Eén heeft een leerling van 16 jaren welke ƒ 1,50 per 
week verdient en binnenshuis woont. Een overeenkomst omtrent de opleiding bestaat niet. Bij de anderen is geen 
personeel in dienst. De leerlingen en verder personeel komen in de regel uit de werkende stand. De werktijd is in de 
regel voor de patroon van 's morgens vijf tot 's avonds zeven ure, voor de leerling eveneens, ook is de werktijd  
zomer en winter dezelfde. De verkoop geschiedt alleen aan gebruikers en meestal à contant. Het crediet is zeer  
gering dat gegeven wordt. Door één wordt minstens de helft, door een ander 1/10 buiten de gemeente verkocht. Van 
de anderen heeft slechts verkoop in de gemeente plaats. Eén houdt een rekening-courantboek en een kasboek, de  
anderen houden slechts een gewoon dagboek. Geen van allen is aangesloten bij een patroons- of  
middenstandsvereniging om reden deze alhier niet bestaat.  
 

Slagers 
Te Veere is gevestigd één varkensslager, welke als nevenbedrijf ook in de winter rundvlees verkoopt. Heeft  
gedurende zes jaar lager onderwijs genoten en gedurende drie winters aan een dergelijke school  
herhalingsonderwijs. Is gedurende twaalf jaren in zijn beroep werkzaam geweest voordat hij zich als patroon  
gevestigd heeft. Heeft het keuren van waren die hij verkoopt slechts geleerd door ondervinding. Is sinds zes jaren als 
patroon zelfstandig werkzaam. Is huurder van zijn werkplaats met woonhuis tegen ƒ 1,75 per week. Bedrijfskapitaal 
voor zijn bedrijf moet minstens op ƒ 200,-- gesteld worden. De inkoop van varkens geschiedt door hem in en rond de 
gemeente bij landbouwers of particulieren. De inkoop geschiedt per stuk tot een bedrag van ƒ 25,-- tot ƒ 50,-- per 
week. Het gekochte geschiedt contant zonder korting. Het personeel komt meestal voort uit de werkende stand. De 
arbeid wordt slechts gedaan door de patroon. De werktijd is van 's morgens 6 ure tot 's avonds 8 ure, zomer en winter 
gelijk. De verkoop geschiedt meestal à contant aan gebruikers. Het krediet is zeer gering en geschiedt per week, per 
maand en per drie maanden. Houdt een gewoon dagboek. Is geen lid van een patroons- of middenstandsvereniging 
om reden deze alhier niet bestaat. 
 

Manufacturiers 
Te Veere is één manufacturenwinkel welke als nevenbedrijf wordt uitgeoefend door een smidsknecht. Heeft gewoon 
lager onderwijs genoten gedurende vier jaren en twee winters herhalingsonderwijs aan een zelfde school, alsmede 
een winter tekenonderwijs bij een particulier. Is reeds 23 jaren in het smidsvak werkzaam. Oefent het nevenbedrijf 
van manufacturen sinds vijf jaren uit. Is eigenaar van een huis met winkel waarvan de koopwaarde minstens  
ƒ 1500,-- bedraagt. Het bedrijfskapitaal moet minstens ƒ 1500,-- bedragen. Koopt van grossiers gevestigd in het  
binnenland. Koopt slechts bij gedeelten en meestal op 3 en 6 maandelijkse termijnen. De korting in het algemeen 
bedraagt 1 procent. De werktijd in zijn nevenbedrijf bedraagt minstens 12 uren per dag, zomer en winter gelijk. De 
verkoop geschiedt alleen aan gebruikers à contant en op crediet. Dit crediet is evenwel zeer gering. Houdt een  
gewoon jaarboek. Is bij geen middenstandvereniging aangesloten om reden deze hier niet bestaat. 
 

Herbergiers en tappers 
 
 
Te Veere zijn drie herbergiers en tappers en één hotel- 
en logementhouder. Eén herbergier en tapper oefent 
het vak uit als hoofdbedrijf, terwijl de twee anderen 
het als nevenbedrijf uitoefenen met dat van  
logementhouder, namelijk één wiens hoofdbedrijf is 
van schipper van Veere op Kamperland en de andere 
klerk op een kantoor te Middelburg. De hotel- en  
logementhouder die dit als nevenbedrijf uitoefent 
heeft als hoofdbedrijf mosselvisser. Allen hebben 
openbaar lager onderwijs genoten, twee gedurende 
acht jaren, waarvan één nog vier winters  
herhalingsonderwijs heeft ontvangen, één heeft zeven 
jaren openbaar lager onderwijs genoten, terwijl de 
ander slechts drie jaren hetzelfde onderwijs heeft  
genoten. Eén is gedurende 30 jaren in het vak  
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werkzaam geweest voor hij zich als patroon gevestigd heeft, de anderen daarentegen niet. Eén is gedurende twaalf 
jaren als patroon, één als nevenbedrijf vijf jaren en de twee anderen respectievelijk zes en acht jaar werkzaam als 
patroon van het nevenbedrijf. Twee zijn eigenaars waarvan bij de één een koopwaarde ƒ 4000,--, van de ander  
ƒ 2000,-- bedraagt, bovendien zijn er twee huurders respectievelijk tegen ƒ 250,-- en ƒ 225,-- per jaar. Het  
bedrijfskapitaal bedraagt van één ƒ 5000,--, één ƒ 4000,--, één ƒ 2500,-- en één ƒ 100,--. De inkopen geschieden bij 
één gedeeltelijk van de fabrikanten en gedeeltelijk van grossiers gevestigd in het binnenland. Eén koopt zoveel als hij 
nodig heeft en op maandelijks termijnen, een andere koopt bij gedeelten van ƒ 40,--, ƒ 60,-- tot ƒ 80,--, de twee  
anderen meestal contant en op 3 maandelijkse termijnen. Door één wordt geen korting ontvangen, door de anderen 
wordt 1% korting ontvangen. Twee hebben hunne dochters respectievelijk 19 en 24 jaren oud in het bedrijf  
werkzaam, door de anderen wordt het door de vrouw of den patroon gedaan, alsmede bij één nog door een nichtje 
oud 25 jaren, verdiensten ongelijk. Het personeel komt in het algemeen voort uit de werkende stand. De werktijd is 
gewoonlijk 14 uren per dag, zomer en winter gelijk. Wordt een gewoon dagboek gehouden. Geen van allen is lid van 
een patroons- of middenstandsvereniging om reden deze hier niet bestaat. 
 

Huurkoetsiers of stalhouders 
Te Veere zijn twee koetsiers waarvan één het  
nevenbedrijf uitoefent van landbouwer en één van  
vrachtrijder. Beiden hebben openbaar lager onderwijs 
genoten gedurende zes jaren waarvan één nog drie  
winters herhalingsonderwijs. Eén is gedurende acht en  
de ander twaalf jaren in het bedrijf werkzaam geweest 
voor ze zich als patroon gevestigd hebben. Eén is drie en 
de ander twee en een half jaar als patroon zelfstandig  
gevestigd. Eén is eigenaar, verkoopwaarde minstens  
ƒ 4000,--, de ander is huurder en gedeeltelijk eigenaar, 
verkoopwaarde ongeveer ƒ 2000,--. Het bedrijfskapitaal 
moet voor de één minstens ƒ 5000,-- bedragen, voor de 
ander ƒ 3000,--. De inkopen van rijtuigen enz.  
geschieden rechtstreeks van de fabriek of ook wel van 
particulieren gevestigd in het binnenland. De inkoop 
geschiedt in de regel tegen contante betaling zonder  
korting. Eén heeft een knecht oud 26 jaren en verdient 
zeven gulden per week. De ander heeft twee knechts oud 

 
 40 en 20 jaren en verdienen ƒ 7,-- en ƒ 6,-- per week. Het personeel woont buitenshuis. Het personeel en de leer-
lingen  komen meest uit de werkende stand. Patroons en knechts werken meestal gelijk op. De werktijd bedraagt bij 
de één 12 uur per dag in de zomer en in de winter 10 uur per dag, bij de ander is dit in de zomer van 's morgens 5 ure 
tot 's avonds 10 à 11 ure, in de winter van 's voormiddags 6 ure tot 's namiddags 6 ure. Houden een gewoon jaarboek. 
Zijn geen lid van een patroons- of middenstandsvereniging om reden deze hier niet bestaat. 
 

Kooplieden in oud ijzer en lompen 
Te Veere is één koopman in oud ijzer en lompen als hoofdbedrijf, waarbij hij als nevenbedrijf uitoefent scheren en 
haarsnijden. Heeft gedurende zes jaren openbaar lager onderwijs genoten. Is negen jaren in zijn bedrijf werkzaam 
geweest voor hij zich als patroon gevestigd heeft. Is negen jaren in zijn bedrijf als patroon zelfstandig werkzaam. 
Eigenaar van zijn huis met winkeltje, verkoopwaarde ƒ 600,--. Voor zijn bedrijf is minstens ƒ 200,-- bedrijfskapitaal 
nodig. Koopt ijzerwaren, oude lompen enz. bij particulieren. De opkopen die gedaan worden zijn in het algemeen 
kleine hoeveelheden. Eén en ander heeft plaats tegen contante betaling. De arbeid wordt door de patroon gedaan en 
wel van 's morgens zeven ure tot 's avonds zes ure, zomer en winter gelijk. De verkoop van het gekochte geschiedt 
aan kooplieden elders tegen contante betaling. Is geen lid van een patroons- of middenstandsvereniging om reden 
deze hier niet bestaat. 
 

Sigarenwinkeliers en tabak 
Te Veere wordt door een varensgezel als hoofdbedrijf een sigaren- en tabakswinkel als nevenbedrijf uitgeoefend. 
Heeft gewoon openbaar lager onderwijs ontvangen gedurende zeven jaren en twee winters herhalingsonderwijs, als 
mede drie jaren onderwijs in de Franse taal aan dezelfde school. Is gedeeltelijk eigenaar van zijn huis met winkel. 
Verkoopwaarde ƒ 3000,--. Het bedrijfskaptiaal bedraagt omstreeks ƒ 400,--. Betrekt zijn waren van fabrikanten  
gevestigd in het binnenland. Koopt in de regel van de 30 tot de 100 gulden te gelijk. De inkoop is zeer verschillend. 
Korting wordt niet gegeven. De werktijd is in de regel van 's morgens 8 tot 's namiddags 10 ure zomer en winter  
gelijk. Verkoopt alleen aan gebruikers en meestal à contant. Houdt een gewoon dagboek. Is geen lid van een  
patroons- of middenstandsvereniging om reden deze hier niet bestaat. 
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Stadsraad Veere 

VERSLAG OPENBARE LEDENVERGADERING 
12 maart 2018, Korenmaat, Veere. 

 

 
1. Opening: 19.30 uur 
 
2. Vaststellen agenda: Toegevoegd: mededeling Grote Markt en status Grote Kerk. 
 
3. Notulen van de vorige ledenvergadering. Akkoord. 
 
4.  Mededelingen 

a. Onze toekomstvisie hebben we gepubliceerd, over alle adressen van de kern Veere verspreid en officieel  
aangeboden aan B&W en de gemeenteraad in de raadsvergadering op 1 maart. De ontvangst was (zeer) 
positief.  

 
b. Parkeervergunningen voor niet inwoners. De tarieven zijn voor 2018 vastgesteld op €400 voor in de stad en 

€200 voor buiten de stad. De handel in parkeervergunningen van inwoners is velen (ook de gemeenteraad) 
een doorn in het oog. 

 
c. Oranjeplein. Het bestemmingsplan is wat vertraagd door de plannen voor de werf. De plannen voor de werf 

zijn met instemming begroet in het Veers voorzittersoverleg.  
 

d. Terras Kaai. Er is nog geen overleg met de omwonenden geweest. Deze zijn er over het algemeen tegen. 
 

e. Renovatie van de markt. Die wordt dit jaar aangepakt. We kunnen meepraten over de uitvoering. 
 
5. Grote Kerk (presentatie van kwartiermaker Kathrin Ginsberg) 

De goede presentatie met lichtbeelden en een video werd positief ontvangen.  
Vragen: 
- Waarom geen Veerenaren in de Raad van Toezicht? Antwoord: de leden van de Raad van Toezicht hebben 

een sterke band met Veere. 
 
- Hoe staat het met het financiële plaatje? Antwoord: dat is nog niet helemaal rond. De volledige  

programmering vergt €35000 extra. We gaan nu programmeren met het geld dat we hebben. 
 
- Kan de lege kerk en toren niet geopend worden voor publiek om wat inkomsten te genereren? Antwoord: 

Dat gaan we proberen. Daarvoor zijn wel meer vrijwilligers nodig dan de huidige drie. Ook blijven lokale  
activiteiten zoals de antiekbeurs en de uitreiking van de diploma's van de CSW mogelijk. 
 

- Kathrin bood aan om een rondleiding door de Grote Kerk voor belangstellende inwoners te geven  
op 21/3 1400 - 1600. 

 
6. Bestuursmutaties 

PietJan Houmes treedt af en wordt zeer bedankt voor zijn effectieve inzet gekenmerkt door het creëren van een 
goede samenwerking met de gemeente en de MSV. Als herinnering krijgt hij een handgemaakte das en pochet 
van Veers Tartan om Veere op chique gelegenheden bijvoorbeeld in Schotland te kunnen vertegenwoordigen. 
Nico van Rijswijk wordt door het bestuur voorgesteld als bestuurslid. Dit voorstel wordt bij acclamatie  
aangenomen. 
 
 

 
 
 
 

Bestuur Stadsraad 
Jan Paul Loeff (voorzitter) 
Tjeerd Kuiper (secretaris, notulist) 
Lieneke Kamphuis (penningmeester) 
Piet-Jan Houmes (lid) 
Elly Boeckhout (lid, verontschuldigd) 
Nico van Rijswijk (lid) 
  
Aantal aanwezigen: 35 

Gemeente Veere 
Wethouder Molenaar (verontschuldigd) 
Leen Meijers (CDA) 
Bert van Halderen (VVD) 
Maaike Walraven (PvdA/GL) 
Ineke Rijken (kandidaat raadslid) 
Kim Goesije (St. Welzijn Veere) 
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7. Financiële afsluiting (Lieneke Kamphuis) 
De financiële stukken lagen ter inzage tijdens de inloop aan het begin van de vergadering. Door een telfoutje is 
het eigen vermogen €18 lager dan gepubliceerd. Bas Vooijs deed de suggestie om het woord "balans" te  
vervangen door "resultaten rekening". Jan Paul Loeff stelde voor om het overschot van de pumptrackbaan te 
schenken aan de school bijvoorbeeld om schoolreisjes te subsidiëren voor kinderen die het minder breed  
hebben. 

 
8. Verslag Kascommissie (Ellen Vooijs) 

De kascommissie complimenteerde de penningmeester met de gevoerde boekhouding en stelde voor om de  
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Dit voorstel wordt door de vergadering aangenomen. 

 
9. Nieuwe kascommissie 

Peter van Breda wordt bedankt voor zijn inzet. Maurits de Brauw is bereid Ellen Vooijs volgend jaar te helpen 
in de kascommissie. 

 
10. Veere autoluw en fietsparkeren 

Nico van Rijswijk geeft een samenvatting van de positie van de verschillende partijen inzake onze voorstellen. 
CDA en PvdA/GL geven de meest uitgesproken ondersteuning. In latere reacties op hun websites en in flyers 
geven ook andere partijen in meer of mindere mate hun ondersteuning. Fietsparkeren blijft onderbelicht in de 
reacties.  
De volgende stap is om met de verschillende partijen aan tafel te gaan zitten voor een meer gedetailleerde  
uitleg en om tot resultaat te komen.  
De voorzitter roept iedereen op te gaan stemmen. 

 
11. Fijn wonen in Veere (Tjeerd Kuiper) 

We zijn nu 1 1/2 jaar bezig met het project Fijn wonen in Veere. Vorig jaar januari zijn er 5 werkgroepen  
opgezet en bemand door ongeveer 25 Veerenaren. Er is veel positief werk verzet. Allen die daaraan hebben 
bijgedragen worden met applaus bedankt. 
Eén van de resultaten is de brochure "Toekomstvisie Veere". Daar hebben we veel positieve reacties op  
ontvangen. Ellen Vooijs merkte op dat er geen verantwoording is gegeven voor de gepubliceerde foto's. Dit is 
een omissie, waarvoor Tjeerd Kuiper zijn verontschuldigingen aanbiedt. De foto's zijn, voor zover bekend, 
afkomstig van Hanneke de Vroe, ArndJan van Wijk en Jan Paul Loeff. 
De nieuwe website "www.stadspleinveere.nl" is pas in de lucht. Zij verdient nog veel aandacht en iedereen die 
ideeën heeft wordt verzocht dat te melden aan ArndJan van Wijk of Tjeerd Kuiper via het verbeterformulier 
van de website of direct per mail. Voor 2018 werden 4 mogelijke projecten besproken: een tabletcafé tijdens 
koffie Korenmaat, het monumentenpaspoort (duurzaam wonen), een "Kiss en Ride" voor schoolkinderen, en 
veilig fietsen van en naar de basisschool. Ellen Vooijs merkte op dat wat later dit jaar er een groot project 
wordt gestart samen met Stichting Welzijn Veere om vrijwilligers te werven. 

 
12. Rondvraag 

Henri Fagel: kan de Stadsraad bijdragen aan de verplaatsing van de kanonnen van het lunet naar het  
Noorderhoofd of aan de film "virtuele tijdreis door Veere"? Het eigen vermogen of de gemeentesubsidie van 
€2000 zou hiervoor gebruikt kunnen worden. Het bestuur zal deze suggesties meenemen. 
Peter Hendrickx vindt het vullen van de twee lege nissen van het Stadshuis met beelden van Willem van Oranje 
en Maximiliaan van Bourgondië vanuit historisch perspectief geen goed idee. Beter is om een beeld van  
Willem van Oranje te plaatsen op de Markt en de nissen leeg te laten. De vergadering ondersteunt dit idee. 
Jan Mosmans vindt het aantrekken van jonge mensen belangrijk. Hoe kunnen we ze bereiken? Wellicht kan 
Stichting Welzijn Veere een rol spelen (Kim Goeseije?) 

 
13. Sluiting 22.00 
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11E OPEN TUINENWEEKEND VEERE 
Zaterdag 9 juni (11.00-17.00 uur) en zondag 10 juni (12.00-17.00 

uur)  
 

Nu de eerste stokrozen hun knoppen laten zien, de blauwe regen over de muren  
slingert en de pioenen op springen staan, begint het ‘Veerse tuinvirus’ te kriebelen! 
Het organisatiecomité van het open tuinenweekend maakt zich op voor alweer de 11e 
editie van dit gezellige evenement. Wederom hebben wij een aantal enthousiaste 
stadsgenoten bereid gevonden hun medewerking hieraan te verlenen. De route loopt 
dit jaar van de kern naar Zanddijk. U kunt een paar ‘gouden oude’ tuinen bezoeken, 
maar ook tuinen die nog nooit eerder hebben meegedaan. Leuk dus om naar uit te 
kijken! Nieuwsgierig geworden? Op de facebookpagina www.facebook.com/
opentuinenveere is al een tipje van de sluier gelicht….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naar goede traditie vindt het open 
tuinenweekend plaats in het tweede weekend van juni, te weten zaterdag 9 en  

zondag 10 juni. Vanwege het groeiend aantal bezoekers, is besloten om de tuinen op zondag een uur extra open te 
stellen: vanaf 12.00 uur i.p.v. voorheen 13 uur. De toegangsprijs blijft ongewijzigd (Є 2,- per tuin en Є 10,- voor een 
passe-partout). De opbrengst van de entreegelden komt geheel ten goede aan de restauratie en het onderhoud van de 
Kleine Kerk. Dit jaar zal het geld specifiek worden gebruikt voor verbetering van de tentoonstellingsfaciliteiten, zodat 
ook waardevolle voorwerpen die in het bezit zijn van de kerk, aan publiek kunnen worden getoond.  
 

Het weekend wordt feestelijk geopend door stadsbeiaardier  
David van der Vlies, die op zaterdag 10 juni om 10.30 uur een   
concert van bloemenmelodieën ten gehore brengt vanaf de 
toren van het stadhuis. U bent welkom om in de naastgelegen 
‘luistertuin’ (ingang Stadhuisstraat) hiernaar te komen luiste-
ren. Vanaf 11 uur zijn alle tuinen geopend. Een week vooraf-
gaand aan het tuinenweekend ontvangt u een routeflyer, inge-
stoken in de editie van de Bode/Faam. De route wordt ook 
vermeld op www.veere-stad.nl en www.stadspleinveere.nl. U 
kunt zelf  bepalen waar u start, in alle tuinen zijn entreebewij-
zen te verkrijgen. De Kleine Kerk dient als centraal informatie-
punt en is het gehele weekend geopend voor publiek.  

 
Nieuw dit jaar is de Stokrozenfair. Mis hem niet! Hier treft u 

artikelen en demonstraties geïnspireerd op het thema Veere Stokrozenstad en krijgt u informatie over diverse stok-
roosrassen. Wilt u advies over het opkweken van de enige echte ‘Alcea veerensis’? Onze commissaris stokroos deelt 
graag zijn ‘groene’ ervaringen! Op zaterdag klinkt hierbij een vrolijke noot van klezmerband Klezbez, die net als 
voorgaande jaren belangeloos voor ons optreedt.  
 
 
Graag tot ziens in één van de tuinen! 
 
De open tuinencommissie 2018:  
Ellen Vooijs, Maxi Joustra, Hanneke de Vroe, RobbertJan Lenselink, Adri Franke 
en ArndJan van Wijk. 

http://www.facebook.com/opentuinenveere
http://www.facebook.com/opentuinenveere
http://www.veere-stad.nl
http://www.stadspleinveere.nl

