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FIJN WONEN IN VEERE
(de stad, Zanddijk en Buiten de Veste)

Onze Toekomstvisie

Wij, inwoners van Veere, willen fijn wonen Veere.

Wij willen Veere ook aantrekkelijk maken voor anderen om er te wonen.
Een vitale leefgemeenschap. Niet alleen nu, maar ook over 20 jaar.

En wij willen ook dat onze kinderen veilig, vrolijk en gezond kunnen opgroeien in
onze mooie stad. Als inwoners willen we hier gezamenlijk en met enthousiasme
onze schouders onder zetten.

Daarom hebben wij deze visie gemaakt.
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Verantwoording
Dit document is een resultaat van het project “Fijn Wonen in Veere”. Het project is
een initiatief van het bestuur van de Stadsraad Veere waaraan veel inwoners hebben
meegewerkt. Ondersteuning is verleend
door de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij. Het document is opgesteld
door Tjeerd Kuiper en is gebaseerd op

ideeën aangedragen in gesprekken, bijeenkomsten en interviews gedurende de laatste 14 maanden. Het is goedgekeurd in de
openbare vergadering van de Stadsraad
van 11/12/2017 en uitgegeven in februari
2018. De eindredactie was in handen van
Jan Paul Loeff. Vormgeving en druk:
StyleMathôt, Haarlem
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Deel 1 - Inleiding
Het bevorderen van de leefbaarheid in
Veere (stad, Zanddijk, Buiten de Veste)
is het doel van de Vereniging Stadsraad
Veere. Het project “Fijn Wonen in Veere” is een structurele aanpak om dat te
bewerkstelligen. Het doel van het project is om
• een toekomstvisie “Fijn wonen in
Veere” te formuleren, en
• inwoners te stimuleren en te helpen
met die visie aan de slag te gaan.
Een toekomstvisie is een belangrijk
document voor inwoners, gemeenteraad, B&W en voor andere betrokken
partijen. Het is de toekomst die wij,
inwoners van Veere, willen realiseren.
Het geeft richting aan het beleid en de
acties om de leefbaarheid in Veere te
verbeteren. Het is geen dood document
- daarvoor verandert de wereld te snel en aanpassingen zullen dus regelmatig
nodig blijven.

1. Analyse

De kern Veere van de gemeente Veere
bestaat uit drie gedeelten: Veere-stad,
Zanddijk en Buiten de Veste met ieder
een heel verschillend karakter. Veere-stad is een karakteristieke, historische stad aan het heldere water van
het Veerse meer. Daar zijn de Veerenaren trots op. De bevolking is veelal
gepensioneerd en zal de komende

jaren verder “vergrijzen”. Er is weinig
instroom van jonge gezinnen. Dat laatste geldt ook voor Buiten de Veste, een
villawijk gelegen net ten westen van
het oude stadsgedeelte. In Zanddijk
in het zuiden is de bevolkingsopbouw
evenwichtiger. Er wonen veel gezinnen
met jonge, schoolgaande kinderen. Het
totaal aantal inwoners staat op 1625
(peildatum maart 2017). Voor alle drie
de subkernen geldt dat het voorzieningenniveau voor inwoners geleidelijk
aan verschraalt. Men is aangewezen op
Middelburg, Vrouwenpolder of Serooskerke voor de dagelijkse boodschappen.
Door zijn uitstraling als “monumentale
stad aan het water” is Veere een trekpleister voor veel toeristen. Aan de ene
kant geeft dat gezellige drukte. Aan de
andere kant geeft dat op drukke dagen
overlast.
De wereld verandert snel. Verdere digitalisering, steeds slimmere apparaten
(robotisering), autonome voertuigen,
kunstmatige intelligentie, internetbestellingen, energietransitie naar elektrisch,
duurzamer en levensloopbestendig
wonen zijn de uitdagingen waar we als
inwoners optimaal gebruik van moeten
maken. Daarnaast is er een kanteling naar een participatiemaatschappij
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gaande. Van burgers wordt verwacht dat
ze meedenken en meedoen met het vormgeven van hun eigen leefomgeving. Verder
wordt er een verregaande zelfredzaamheid
van hen verwacht.

2. Bestaande visies

De bestaande visies “Veelzijdig Veere”
(2008) en “Structuurvisie 2025” (2012) zijn
voornamelijk gericht op de optimale ontwikkeling van het toerisme en de daarvoor
noodzakelijke voorzieningen. Twee punten
in Veelzijdig Veere van 2008 die leefbaarheid betroffen (verkeersluw en stadswinkel
op de markt) zijn niet uitgevoerd ondanks
veel pogingen van de Stadsraad. Wel zijn
recreatievoorzieningen zoals een strandje
en wandelpaden over de wallen gerealiseerd waar inwoners met plezier gebruik
van maken. Van meer recente datum is de
planvorming rondom de ontwikkeling van
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het Oranjeplein. Dit is een gezamenlijke
inspanning geweest van betrokken partijen
in het zogenaamde placemaking proces.
De plannen moeten nog verder uitgewerkt
worden voordat tot aanbesteding en uitvoering kan worden overgegaan.

3. Het ontstaansproces van deze
toekomstvisie

We zijn in september 2016 begonnen
met het inventariseren van wensen en
suggesties in een brainstormsessie waar
inwoners suggesties en ideeën hebben
neergeschreven op zogenaamde witte
tafelkleden. Een werkgroep heeft in oktober/november 2016 deze suggesties en
ideeën vertaald in behoeftevragen. Die beginnen allemaal met de zin: “Hoe kunnen
WIJ ervoor zorgen dat ........” om te benadrukken dat inwoners zelf de schouders er
onder zullen moeten zetten.

In december 2016 hebben inwoners gestemd welke behoeftevragen zij het belangrijkst vonden. Daarna zijn werkgroepen
gevormd, die in januari 2017 training van
Ankie Feldbrugge, onze adviseur van de
Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij, hebben gekregen in het schrijven
van een plan om een projectmatige aanpak
mogelijk te maken. Sommige projecten zijn
daarna meteen in uitvoering genomen. Andere hebben een wat langere tijd nodig.
De toekomstvisie is verder verdiept en verbreed in 2017 op basis van discussies, interviews en openbare bijeenkomsten. Een
lijst daarvan vindt u in de appendix.

organisaties zoals de middenstandsvereniging Veere (MSV), de Stichting Delta
Cultureel (SDC), de Stichting Veere, de
kerk, sport- en ontspanningsverenigingen
zijn allen uitgenodigd om mee te denken bij
het opstellen van deze visie. Hun suggesties en commentaar zijn zo goed mogelijk
geïntegreerd om die zaken die we kunnen
versterken ook te versterken. We proberen
consensus te bereiken (o.a. in het Veers
voorzittersoverleg) om zoveel mogelijk met
één stem te kunnen spreken naar de gemeente Veere. Die zaken waar belangen
uiteenlopen willen we herkennen en daarover met respect in gesprek te gaan.

4. Andere Veerse partijen

Deze visie is opgesteld vanuit het belang van de inwoners! Hun belang krijgt
daarmee een podium. Andere (belangen)
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Deel 2 - Onze toekomstvisie
Het hoogste niveau van onze
toekomstvisie staat op de voorpagina.
Dat niveau hebben we opgedeeld
in 11 thema’s die u in dit hoofdstuk
aantreft. Elk thema bevat een korte
analyse, een visie voor dat thema en
vervolgens de belangrijkste stappen om
die visie te realiseren (de speerpunten).
De speerpunten zijn gedetailleerd
in projectplannen. Die staan op de
informatie- website voor inwoners van
Veere: “www.stadspleinveere.nl” die
begin 2018 operationeel zal zijn.

1. Sociale betrokkenheid

Met sociale betrokkenheid bedoelen
we dat inwoners en bedrijven zich verantwoordelijk voelen voor hun sociale
en fysieke omgeving en daaraan willen
bijdragen. Die verantwoordelijkheid kan
zich op veel manieren uiten zoals:
• omzien naar elkaar,
• vrijwilligerswerk,
• vormgeven en meedoen aan activiteiten.
Een inwoner kan sociaal betrokken zijn
als individu of als actief lid van een organisatie. Veere telt veel organisaties
waar vrijwilligers een onmisbare rol vullen. Denk aan:
•
•

sport-, muziek-, en gezelligheidsverenigingen,
school en kerk,

•
•
•
•

burenhulp, commissie Welzijn Veere, verpleeg- en verzorgingstehuis
Nieuw-Sandenburgh,
stichting Delta Cultureel (het Museum Veere), Stichting Veere en
Vrienden van Veere,
belangenverenigingen voor inwoners (Stadsraad Veere en Wijkvereniging Zanddijk).
de lokale afdelingen van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de Oranjevereniging en
de vrijwillige brandweer.

We hebben anno 2017 een bruisend
sociaal netwerk van organisaties. De
vraag is hoe we dat zo houden. En kan
het beter? Een aantal aandachtspunten
zijn daarbij:
• Elke organisatie heeft haar eigen
communicatielijnen naar haar leden.
Anderen zijn vaak niet of slechts ten
dele op de hoogte van de activiteiten van die organisatie. Dat maakt
Veerse organisaties, ongewild, minder toegankelijk voor potentiële belangstellenden.
• De kwaliteit van het sociale netwerk
is sterk afhankelijk van de kwaliteit
van de Veerse organisaties. Beschikbaarheid van bestuurders en
vrijwilligers lijkt een probleem te
gaan vormen. Nu is het al moeilijk
alle bestaande bestuursfuncties te
vullen en er is een tekort aan vrijwilligers.
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•

•

Nieuwe inwoners komen “koud” Veere
binnen. Een helpende hand zou hen
sneller kunnen doen integreren in de
Veerse gemeenschap en laten deelnemen aan Veerse activiteiten.
Hangjongeren geven soms overlast.
Er zijn vrijwel geen voorzieningen voor
teenagers.

Toekomstvisie
Veerse organisaties werken constructief
samen om elkaar, waar mogelijk, te versterken en om bestuurlijke/administratieve
taken te verlichten. Inwoners zijn zich bewust van het sociale netwerk. Zij nemen
er actief aan deel en dragen bij aan die
organisaties als bestuurder of vrijwilliger.
Jongeren en ouderen voelen zich gehoord.
Inwoners zien naar elkaar om en helpen
elkaar waar nodig. Mensen vereenzamen niet. Hun verhalen worden gehoord.
Nieuwkomers worden warm verwelkomd.
Daardoor voelen alle inwoners zich thuis in
Veere. Dat is onze visie.

Speerpunten
1. Het vastleggen en delen van verhalen
van de autochtone bewoners van Veere in beeld, geluid en geschrift. Oude
Veerse verhalen mogen niet verloren
gaan. Ouderen worden gehoord.
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2. Een transparant overzicht van alle
Veerse verenigingen en organisaties
en hun openbare activiteiten, zodat
alle Veerenaren van dag tot dag weten
wat er te doen is. Zie punt 10 (website:”Stadsplein Veere”).
3. Nieuwkomers verwelkomen en informeren over de mogelijkheden die Veere
hun biedt.
4. Een hangplek voor jongeren.

2. Toerisme

Veere-stad wordt jaarlijks bezocht door
meer dan een miljoen dagjesmensen. Velen komen en gaan per auto via soms erg
nauwe, daarvoor niet ingerichte “ontsluitingswegen” door bewoond gebied. Dit toeristisch verkeer kan zich tot nu toe vrij door
de stad bewegen. Ook worden regelmatig
toertochten met gemotoriseerde voertuigen
door Veere gehouden. Veel bewoners van
de stad ervaren al dit onnodige toeristische
verkeer als een belasting (drukte, onveiligheid, stank, lawaai, milieu en gezondheid).

Grote parkeerterreinen (betaald) voor toeristen zijn de afgelopen jaren aangelegd
aan de westzijde, de oostzijde en in het

midden van de stad (Oranjeplein). Een
“vrij-parkeren” terrein ligt bij de tennisbanen
aan de Veerseweg. In de rest van de stad
zijn de parkeerplaatsen gereserveerd voor
vergunninghouders: voornamelijk inwoners
die een vergunning moeten kopen. Ondanks een grote hoeveelheid (herhalings)
borden overtreden toeristen regelmatig de
parkeerverboden. Handhaving is onvoldoende. Het betaald parkeren in Veere-stad
drukt parkeerverkeer naar de woonwijken in
Buiten de Veste en Zanddijk (vrij parkeren).
Dat geeft daar soms overvolle straten met
geparkeerde auto’s en de veiligheid van op
straat spelende kinderen wordt daarmee
een risico. Woonwijken zijn niet ingericht
voor toeristisch parkeerverkeer.

In Veere-stad worden zware vrachtauto’s
gebruikt voor dagelijkse bevoorrading van
de horeca en het afvoeren van afval. Door
hun gewicht veroorzaken deze auto’s trillingen van de bodem en daardoor tot beschadigingen van aanliggende historische
gebouwen. Toeristische bussen worden al
een aantal jaren uit Veere-stad geweerd.
Veel toeristen komen in de zomermaanden
met de fiets. Grote aantallen fietsen wor-

den dan her en der op de Kaai en de Markt
neergezet. Dat leidt tot een verrommeling
van het stadsgezicht, (lak)beschadigingen
aan geparkeerde auto’s en beschadiging
van bomen.
Een aantal evenementen (zoals de historische markt) geeft elk jaar weer een grote
piekbelasting. In Veere-stad kun je dan
“over de hoofden lopen”. De bereikbaarheid van woningen in de stad en de huisarts is dan een probleem. Ook zijn er bedenkingen over de veiligheid veroorzaakt
door in paniek vluchtende mensenmassa’s
in geval van een calamiteit.

Toekomstvisie
Veere is een gastvrije toeristische trekpleister. Dat is gezellig en geeft reuring. Er zijn
echter wel effectieve maatregelen getroffen
om de overlast die het toerisme geeft te
minimaliseren. En die maatregelen worden
ook effectief gehandhaafd. Het beleid is gericht op spreiding van de toeristische druk.
Evenementen die piekdrukte veroorzaken
worden geweerd. Middenstanders voelen
hun maatschappelijke verantwoordelijkheid
en ondersteunen maatregelen die toeristische overlast beperken ten volle. Dat is
onze toekomstvisie.
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Speerpunten
1. Veere autoluw: toeristisch verkeer in
Veere-stad minimaliseren.
2. Fietsparkeren in Veere-Stad (Kaai,
Markt) reguleren.
3. Zware vrachtauto’s vervangen door
lichte bestelbusjes.
4. Grote Connexxion bussen vervangen
door kleine busjes.
5. Veerenaren opleiden tot BOA’s.

3. Openbare ruimte

In haar algemeenheid is de openbare ruimte (zoals wegen, parkeerterreinen, paden,
openbaar groen) goed ingericht en wordt
zij goed onderhouden. Een aantal punten
verdient aandacht:
• de bestrating van sommige steegjes is
zo slecht dat ze voor rollators en kinderwagens moeilijk toegankelijk zijn,
• de ontwatering in lager gelegen gedeelten van Veere,
• de overmaat aan borden in de stad.
• het onderhoud van speelterreinen en
sommige plantsoenen buiten de stad.

- 14 -
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Het Oranjeplein en de waterkant (Montfoortse toren met haven voor traditionele
schepen) wordt opnieuw ontwikkeld (placemaking proces).
Toekomstvisie
De openbare ruimte is functioneel, goed
ingericht, veilig en wordt uitstekend onderhouden. Het authentieke karakter van
de stad wordt goed beschermd. Veranderingen in de bebouwde omgeving moeten
passen in de beeldkwaliteit die Veere biedt.
Verbeterpunten worden jaarlijks geïnventariseerd en de belangrijkste worden voortvarend aangepakt. Dat is onze visie.
Speerpunten
1. Een register van verbeterpunten jaarlijks met de gemeente bespreken voor
uitvoering.
2. De bestrating van sommige straten
renoveren.

4. Recreatieve voorzieningen

Speerpunten
1. Speelvoorzieningen voor kleintjes op
het strandje.
2. Zandsuppletie, groenbestrijding en ander regulier onderhoud op het strandje.
3. Fitnesstoestellen op het schor.
4. Renovatie van speelplaats “De Moucheronhof” .

Een strandje aan het Veerse meer biedt
ontspannen luieren en zwemvertier voor
jong en oud in het heldere water van
het Veerse meer. Door winderosie is wel
zandsuppletie nodig en moet begroeiing op
het strand verwijderd worden. Verder zijn er
basisvoorzieningen als een openbaar trapveldje, een pumptrackbaan en een speelplaats voor jonge kinderen in Zanddijk.

5. Basisvoorzieningen

Veere heeft mooie wandelpaden in en
rondom de stad over de wallen en langs
het Veerse meer met bankjes om even
rustig te genieten van de omgeving. Deze
wandelpaden worden vaak vervuild met
uitwerpselen van loslopende honden,
schapen en koeien.

Toekomstvisie
De recreatieve voorzieningen zijn goed onderhouden. Dat geldt ook voor de bankjes
voor toeristen en inwoners om in stilte te
kunnen genieten van mooi Veere en het
landschap/water eromheen. Op het strandje en het schor zijn recreatieve voorzieningen aangebracht die passen bij het karakter van de stad. Dat maakt Veere extra
aantrekkelijk. Dat is onze visie.

Met basisvoorzieningen bedoelen we hier
alle winkels en dienstverlening voor de
dagelijkse benodigdheden van inwoners.
Denk daarbij aan supermarkt, drogist,
apotheek, huishoudelijke artikelen, fietsenmaker, en diensten als stomerij, postpakketjes, banken en openbaar vervoer. Door
veranderende marktomstandigheden en
digitalisering verschralen deze basisvoorzieningen geleidelijk. Veere heeft geen
“buurtsuper” meer behalve een klein winkeltje in Nieuw-Sandenburgh dat gedurende een aantal ochtenden per week open is.
Het opnieuw starten van een buurtsuper is
in 2015 uitgebreid onderzocht maar blijkt
commercieel onhaalbaar omdat de Veerse
leefgemeenschap te klein is. Een samenvatting van de bevindingen is gepubliceerd
op “www.stadspleinveere.nl”. PLUS (Vrouwenpolder) en Jumbo (Middelburg) vullen
dat gat met klantvriendelijke boodschappendiensten. Daarnaast groeit het aantal
leveringen aan de deur van pakjes door
Internetdiensten. Dat geeft een extra verkeersbelasting.
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Toekomstvisie
Samen met commerciële partijen zoals bijvoorbeeld de ondernemersvereniging, de
marktmeester en Nieuw-Sandenburgh zijn
de voor inwoners belangrijke Veerse winkels en dienstverlening commercieel versterkt en gegroeid. En voorzieningen die
niet in Veere aanwezig zijn, zijn goed bereikbaar met openbaar vervoer. Inwoners
weten hoe ze gebruik kunnen maken van
digitale dienstverlening in combinatie met
bezorging aan huis. Dat is onze visie.
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Speerpunten
1. Brede bekendheid geven aan de bestaande Veerse voorzieningen (inclusief
openbaar vervoer) om het gebruik daarvan te stimuleren.
2. Het versterken van basisvoorzieningen
door het stimuleren van slimme combinaties (synergie).
3. Inwoners helpen om optimaal gebruik
te kunnen maken van digitale dienstverlening (bijvoorbeeld door middel van
tabletcafés).

6. Basisschool en peuterspeelplaats

Beide voorzieningen zijn gelegen in de
stad. Kinderen uit Zanddijk komen per fiets
of worden per auto gehaald/gebracht. Dat
laatste geeft tijdens de schoolspits overlast
voor omwonenden omdat wachtende auto’s (met draaiende motor) de nauwe straten blokkeren. Omwonenden die van/naar
huis willen kunnen er niet langs en hebben
last van stank in huis door de draaiende
motoren van wachtende auto’s.
Kinderen op de fiets naar/van school lopen
onnodige risico’s door de inrichting van de
Veerseweg (overgang van fietspad naar rijbaan en kruising met de Kanaalweg Westzijde) en te hard rijdende automobilisten.
De school organiseert tal van activiteiten
waarbij ook buitenstaanders welkom zijn.
Dat is niet altijd goed bekend bij alle in-

woners en dat is jammer want dat zou ten
goede kunnen komen aan het profiel van
de school.
Toekomstvisie
Alle inwoners van Veere zien de basisschool en de peuterspeelplaats als belangrijke voorzieningen in Veere. Inwoners van
Veere worden betrokken bij hun activiteiten. Overlast wordt regelmatig besproken
en in overleg met omwonenden zo goed
mogelijk opgelost. Veiligheid van kinderen
van en naar school is goed bekeken en effectieve oplossingen zijn gerealiseerd. Dat
is onze visie.
Speerpunten
1. Veiligheid van fietsende kinderen tussen school en huis - verkeerstechnische aanpassingen.
2. Een “Kiss en Ride” voor kinderen bij de
Grote Kerk.
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7. Duurzaam en
levensloopbestendig wonen.

Met duurzaam bedoelen we hier dat we
het milieu steeds minder belasten. Het
energieverbruik speelt daarbij een belangrijk rol. De doelstelling van de gemeente
Veere is om energieneutraal te worden: er
wordt minimaal evenveel energie opgewekt
als gebruikt in de gemeente. De overheid
wil dat in 2050 bereiken. Maar voor ons is
duurzaam wonen ook belangrijk: wij willen
een duurzame “groene wereld “doorgeven
aan ons nageslacht. En duurzaam betekent ook een lagere energierekening en
comfortabeler wonen. Dat is prettig nu.
Met levensloopbestendig bedoelen we
dat woningen zodanig aangepast zijn dat
ouderen daar tot op hoge leeftijd in kunnen wonen. Vrijwilligers met bouwkundige achtergrond van de Stichting Welzijn
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Veere kunnen hierbij kosteloos adviseren
(“opplussen” van woningen). Het verduurzamen en levensloopbestendig maken van
woningen is vooral voor oudere gezichtsbepalende panden een extra uitdaging
vanwege de beperkende regelgeving die
voor deze woningen geldt. Het goed onderhouden van deze panden is op zich al een
uitdaging.
Toekomstvisie
We willen actief mogelijkheden onderzoeken en implementeren om
-- energie duurzaam op te wekken en
energie te besparen en
-- woningen levensloopbestendig maken.
We delen onze ervaringen om anderen
te stimuleren actief op deze terreinen te
worden. Dat geldt ook voor het specifieke
onderhoud dat monumentale panden vereisen. Dat is onze visie.

Speerpunten
1. Inwoners enthousiasmeren door actieve
werkgroepbijeenkomsten en informatie-bijeenkomsten te organiseren.
2. Een coöperatie die investeert in zonnepanelen op een ander dak (postcoderoosregeling).
3. Vrijwillige adviseurs die geïnteresseerde inwoners kunnen helpen met verduurzamen.
4. Publicatie van voorbeelden over het opplussen/verduurzamen van woningen.
5. Communicatie van tips en suggesties via
de website “www.stadspleinveere.nl”.

8. Thuiszorg

Alle inwoners van Veere kunnen met hun
hulpvragen terecht bij een welzijnswerker
van de Stichting Welzijn Veere. Onder
deze stichting valt ook een “Burenhulp” organisatie die lokale vrijwilligers koppelt aan
een hulpvraag. Het aantal geregistreerde
vrijwilligers is echter te beperkt om alle inwoners van Veere te bedienen.
Porthos is het centrale loket voor vragen
ten aanzien van geïndiceerde thuiszorg.
Indien nodig wordt doorverwezen naar de
professionele zorg geleverd door bijvoorbeeld Zorgstroom of Zorgsaam.
Toekomstvisie
Er is een uitstekend, transparant vangnet
van georganiseerde professionele zorg dat
naadloos wordt aangevuld door voldoende,
gemotiveerde vrijwilligers uit Veere. Daardoor wonen ouderen zonder problemen
met genoegen langer thuis. Die extra ondersteuning is beschikbaar voor iedereen
die dat nodig heeft. Dat is onze visie.

9. Eerste lijn medische zorg

Hieronder valt medische dienstverlening
zoals huisarts plus huisartsenapotheek,
tandarts, fysiotherapeut, en in Nieuw-Sandenburgh (Zorgstroom) bloedprikken en
het verpleegtehuis. Deze zorgaanbieders
bevinden zich dichtbij en zijn daardoor
makkelijk bereikbaar voor ons. Een situatie die door pensionering van een aantal
zorgverleners binnen afzienbare tijd kan
verslechteren. Daarnaast is sprake van de
oprichting van een huisartsenpost bij de
Veerse Poort (Middelburg).
Een inventariserend onderzoek is in de
eerste helft van 2017 uitgevoerd en gerapporteerd op de website “Stadsplein Veere”.
Toekomstvisie
We willen de eerste lijn medische dienstverlening dichtbij in de buurt houden en
waar mogelijk versterken door onder andere goed gebruik te maken van de mogelijkheden die Nieuw-Sandenburgh kan bieden.
Speerpunten
1. De bestaande situatie van medische
zorgaanbieders handhaven en/of versterken.
2. Meedenken met de provinciale commissie “Toekomstige Zorg Zeeland” die een
visie ontwikkelt op de toekomstige zorg
in Zeeland vanuit het perspectief van de
Zeeuwse burger
(www.toekomstigezorgzeeland.nl).
3. Transferbedden (kortstondige opvang van
zorgbehoefde) in Nieuw-Sandenburgh.

Speerpunten
1. Het vrijwilligersnetwerk uitbreiden In
nauwe samenwerking met de Stichting
Welzijn Veere en Nieuw-Sandenburgh.
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10. Gemeentelijk beleid

Hiermee bedoelen we het gemeentelijk
beleid dat voor ons relevant is. Hieronder
vallen bijvoorbeeld de Kadernotitie detailhandel en horeca 2007 voor de stad Veere,
het bestemmingsplan 2012, het toekomstige bestemmingsplan “Oranjeplein”, het
tweede-woningenbeleid, en het gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan (GVVP), structuurvisie 2025.
Toekomstvisie
We kennen het gemeentelijk beleid, de
voor- en nadelen daarvan en doen aanbevelingen, gedragen door de inwoners, voor
wijziging ten behoeve van de leefbaarheid
in Veere. De gemeente Veere heeft een
uitgesproken beleid dat leefbaarheid bevordert. Dat is onze visie.

- 20 -
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Speerpunten
1. De belangrijkste beleidsstukken kennen
en deze samenvatten en toegankelijk
maken op onze website “www.stadspleinveere.nl “.
2. Beleidsvoorstellen aan de gemeente
doen om leefbaarheid te verbeteren.

11. Informatievoorziening

We bedoelen hiermee de informatie die
specifiek van belang is voor inwoners van
Veere zoals voorzieningen in de buurt en
hun openingstijden, openbaar vervoer, het
vrijwilligers-netwerk, activiteiten voor bewoners, het verduurzamen en opplussen van
woningen en nog veel meer. Die informatie
is vaak wel beschikbaar op de ene of de
andere website, maar het vinden daarvan
is soms lastig.
Toekomstvisie
Informatie toegesneden op de behoeften
van Veerenaren is direct beschikbaar via
een nieuw te maken website, compatibel
voor tablet en smartphone: “Stadsplein

Veere”. De nieuwe website is makkelijk en
snel te onderhouden door vrijwilligers zodat nieuwe informatie en actualiteiten snel
gedeeld kunnen worden. De digitale informatie wordt waar nodig aangevuld met papieren circulaires voor Veerenaren zonder
internet. Dat is onze visie.
Speerpunten
1. Het opzetten en onderhouden van een
website “Stadsplein Veere” met informatie toegesneden op de specifieke
behoeften van Veerse bewoners.
2. Een digitaal “hulploket” tijdens de
koffie Korenmaat-ochtenden.
3. Aansluiting op een digitaal glasvezel-netwerk.
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Appendix.
Bijeenkomsten en interviews
Appendix. Bijeenkomsten en interviews
De belangrijkste bijeenkomsten gehouden in het kader van “Fijn wonen in Veere”
exclusief werkgroepbijeenkomsten.
17/8/2016
12/9/2016
31/10/2016
12/12/2016
16/01/2017
20/02/2017
13/03/2017
27/03/2017
29/05/2017
12/06/2017
06/09/2017
11/09/2017
23/10/2017
16/11/2017
20/11/2017
29/11/2017
11/12/2017

Voorbereidende bijeenkomst met KNHM
Openbare brainstormbijeenkomst (witte tafelkleden sessie)
Voorbereidende bijeenkomst: van “tafelkleed” naar “behoeftevragen”
Openbare vergadering: thema’s, prioritering en enthousiasmering
Startbijeenkomst werkgroepen: werkgroepvorming en training.
Plenaire werkgroepvergadering: planvorming en voortgang
Openbare vergadering “Fijn wonen in Veere” voortgang en terugkoppeling
Plenaire werkgroepvergadering - planvorming en start uitvoering
Openbare vergadering: voortgang, Stadsplein Veere en toekomstvisie.
Openbare vergadering “Fijn wonen in Veere” voortgang en terugkoppeling
Voorbereidend overleg met gemeente: “duurzaam wonen”
Openbare vergadering “Fijn wonen in Veere” voortgang en terugkoppeling
Openbare voorlichtingsbijeenkomst “duurzaam wonen”.
Bijeenkomst met de MSV - toekomstvisie
Bijeenkomst met de wijkvereniging Zanddijk - toekomstvisie
Werkgroep bijeenkomst - duurzaam wonen
Openbare bijeenkomst - toekomstvisie

Interviews
06/03/2017
08/03/2017
23/03/2017
28/03/2017
12/04/2017
19/04/2017
03/05/2017
17/07/2017
04/10/2017
09/10/2017
24/10/2017
22/11/2017
23/11/2017
27/11/2017
13/12/2017

Mevr. Tramper en Dhr. Weemaes (Nieuw Sandenburgh): zorg
Dhr. Van Tol (huisarts): zorg
Dhr. De Stigter (tandarts): zorg
Dhr. De Looff (fysiotherapeut): zorg
Dhr. Molenaar (wethouder): website “Stadsplein Veere”
Dhr. Keijmel (voorzitter dorpsvereniging Oostkapelle): toekomstvisie
Dhr. Maas (wethouder) en, Mevr. Schaap” (gemeente): zorg
Dhr. Baas (gemeente): beleid centrumgebied Veere
Dhr. Van der Zwaag (burgemeester) - toekomstvisie
Bestuur Wijkvereniging Zanddijk - toekomstvisie
Dhr. Van Leerzem (directeur basisschool) - toekomstvisie
Dhr. Kooiman en Dhr. Portier (Stichting Welzijn Veere) - toekomstvisie
Dhr. Lenselink (Protestantse Gemeente Veere) - toekomstvisie
Dhr. Van Cranenburgh (Stichting Delta Cultureel) - toekomstvisie
Dhr. De Wilde en Mevr Tromp (Stichting Veere) - toekomstvisie
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Wij, inwoners van Veere, willen fijn wonen Veere.

Wij willen Veere ook aantrekkelijk maken voor anderen om er te wonen.
Een vitale leefgemeenschap. Niet alleen nu, maar ook over 20 jaar.

En wij willen ook dat onze kinderen veilig, vrolijk en gezond kunnen opgroeien in
onze mooie stad. Als inwoners willen we hier gezamenlijk en met enthousiasme
onze schouders onder zetten.

Daarom hebben wij deze visie gemaakt.

