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Resultaten enquête Wonen op Oranjeplein in Veere 
 
Inleiding  
Waar ooit een kazerne stond, een voetbalveld lag en thans al jaren een parkeerterrein is 
gesitueerd, zou over een paar jaar het Oranjeplein wel eens de mooiste plek kunnen zijn om 
te wonen in Veere. Uitzicht over het Bolwerk, het Veerse Meer, de Haringvreter, het 
Stadhuis en de Campveerse Toren - menig bezoeker van Veere zou er jaloers op worden. Er 
zijn jaren geleden plannen gemaakt om het parkeerterrein een woonbestemming te geven 
(zie 
https://www.veere.nl/mgd/files/beeldkwaliteitplan_oranjeplein_conform_raadsbesluit.pdf). 
 
De gemeente wil het daarvoor benodigde bestemmingsplan eind van dit jaar in stemming 
brengen. Daarvoor zijn ideeën nodig. Een kleine werkgroep, bestaande uit Ruud Backx, Harry 
Buiter, Caroline van Cranenburgh, Andrea Houmes en ArndJan van Wijk heeft een plan 
ontwikkeld dat zij graag aan de leden van de Stadsraad en andere mogelijke 
belangstellenden wil voorleggen. Het moet een gezamenlijk project worden waarin wonen 
voor verschillende leeftijdsgroepen wordt gerealiseerd. Denk aan ouderen die comfortabel 
zelfstandig willen blijven wonen (eventueel met zorgverlening), starters op de woningmarkt, 
jonge gezinnen etc.  
 
Het complex, door de werkgroep ’t Bolwerk genoemd, bestaat uit appartementen/ 
woningen, variërend van 50 m² tot 150 m² (kopen en huren), een paar bedrijfsruimtes voor 
bijvoorbeeld een kleine supermarkt, horeca of gespecialiseerde winkeltjes, een 
parkeergarage en een binnentuin voor gezamenlijk gebruik. Rekening dient te worden 
gehouden met het beeldkwaliteitsplan voor het Oranjeplein, waarin de gevels (hoogte, 
breedte, ramen, deuren, materialen) niet teveel mogen afwijken van de bestaande 
woningtypen in Veere. 
 
In overleg met de Stadsraad Veere is besloten een enquête (zie bijlage 1) te houden om vast 
te stellen of er eventuele belangstelling is voor het wonen op het Oranjeplein. Aan de leden 
van de Stadsraad is op 22 maart 2020 per e-mail een enquête gestuurd die online kon 
worden ingevuld. Niet-leden van de Stadsraad in Veere kregen een papieren versie van de 
enquête. In totaal werden circa 400 enquêtes verstuurd. 
 
Resultaten  
De respons op de enquête was ongeveer 25%. Van de 400 benaderde personen, reageerden 
98 respondenten. Dit is een hoge score en komt in de buurt van de respons die verkregen 
werd bij de enquête van 2012 over de plannen rond en op het Oranjeplein. Toen werden 
142 exemplaren terug gestuurd. 
 

1. Gezinssituatie 
De helft van de respondenten is samenwonend, iets meer dan een kwart alleenstaand en 
iets minder dan een kwart een gezin.  
 

2. Leeftijdscategorie 
 

De verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën is als volgt: 

https://www.veere.nl/mgd/files/beeldkwaliteitplan_oranjeplein_conform_raadsbesluit.pdf
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20 – 40 jaar  5 % 
41 – 60 jaar  17 %  
61 -70 jaar   29 % 
boven de 70  49 %  

 
De bevolking van Veere-Stad bestond uit gegevens van de gemeente in 2019 uit 465 
inwoners. In de leeftijd 25-45 jaar waren dat er 50 (11%), in de leeftijd 45-65 jaar 180 (39%) 
en boven de 65 jaar waren dat 160 (34%) inwoners. De cijfers kunnen niet goed met elkaar 
vergeleken worden aangezien in de enquête een andere leeftijdsindeling is gehanteerd. Wel 
kan worden vastgesteld dat de verdeling enigszins vergelijkbaar is met het resultaat van de 
enquête. 
 

3. Huidige woonplaats 
Bijna alle respondenten zijn afkomstig uit Veere. 
 

4. Interesse in wonen op Oranjeplein 
17 % van de respondenten geeft aan zeker te willen gaan wonen op het Oranjeplein, 46 % 
twijfelt nog, terwijl 37% een duidelijk nee liet horen. In absolute aantallen dus 16 personen 
zeker en 45 twijfelaars. 
 

5. Interesse in kopen of huren 
 Deze vraag wordt maar door 73 personen beantwoord, wat logisch is omdat er een aantal 
personen geen interesse heeft te wonen op het Oranjeplein. Daarvan heeft 84 % de 
voorkeur tot kopen en 16 % heeft interesse om te huren. 
 

6. Interesse in wonen, winkel, atelier 
De overgrote meerderheid (90 %) heeft interesse in wonen, terwijl de belangstelling voor 
een atelier of winkel respectievelijk 6 en 4 % is. 
 

7. Interesse in meedenken 
Twee derde van alle respondenten wil graag verder meedenken over het project, terwijl één 
derde afhaakt om actief betrokken te zijn bij het verder ontwikkelen van de plannen. 
  

8. Opmerkingen 
De opmerkingen variëren van faliekant tegen het bebouwen van het Oranjeplein (“laten zo 
als het is”, “onhaalbaar”) tot “een geweldig idee” en weerspiegelen als van ouds de variatie 
in meningen onder de Veerse bevolking over plannen voor het Oranjeplein. Maar voor – en 
tegenstanders willen betrokken blijven bij de verdere plannen voor het Oranjeplein zoals 
blijkt uit het feit dat de overgrote meerderheid op de hoogte gehouden wil blijven worden 
(zie response op vraag 9). 
 
Er zijn vele losse opmerkingen zoals: 

- Kijk naar de  eerdere plannen van Marsaki Vastgoedbeheer voor het Oranjeplein 
- Een respondent merkt op dat er rekening gehouden moet worden met de 

parkeermogelijkheden van de marktbewoners op het Oranjeplein 
- Er is ook een belangstellende die appartementen ziet als een beleggingsobject 
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- Men maakt zich zorgen over de grondprijs 
- En vele praktische suggesties voor de uitvoering. 

 
9. Mail adres doorgeven? 

74 Respondenten van de 98 gaven hun contact gegevens door om op de hoogte te worden 
gehouden van de verdere ontwikkelingen. 
 
Conclusie 
Op grond van deze enquête vinden de initiatiefnemers dat er voldoende grond is om zich 
verder te oriënteren en nadere plannen te ontwikkelen.  
 
Vervolgstappen 
De werkgroep ’t Bolwerk heeft contact opgenomen met een tweetal organisaties die zijn 
gespecialiseerd in wonen voor ouderen, maar die eveneens zijn geïnteresseerd in 
woonvormen voor verschillende leeftijdscategorieën. 
Stichting de Knarrenhof (www.knarrenhof.nl ) heeft reeds veel ervaring met bouwen in 
maatschappelijke context, waarbij het initiatief ligt bij bewoners, terwijl Carédo 
(www.caredo.nl) een projectontwikkelaar is die vooral zorg- en dienstverlening als 
belangrijkste doel voor zijn bewoners beschouwt. 
Vooralsnog ziet de werkgroep goede kansen voor het slagen van ’t Bolwerk door 
samenwerking met Carédo. De gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd verliepen zeer 
positief: Carédo is enthousiast over ons plan, heeft ruime ervaring in Zeeland, heeft goede 
financieringsmogelijkheden en goede contacten met de gemeente Veere. 
Binnenkort zal het nieuwe college van B&W van de gemeente Veere de prioriteiten voor de 
komende 2 jaar vastleggen. Ons plan voor ’t Bolwerk op het Oranjeplein zal daarin hopelijk 
worden opgenomen. Zodra daar een besluit over is genomen laten wij u dat weten. 
 
Veere, 29 april 2020 
 
 
 

Bijlage 1. Enquête Wonen op Oranjeplein 

1.Wat is uw gezinssituatie? 
o Alleenstaand 
o Samenwonend 
o Gezin 

 
2.Wat is uw leeftijdscategorie 

o 20-40 jaar 
o 41-60 jaar 
o 61-70 jaar 
o Boven de 70 jaar 

 
3.Wat is uw huidige woonplaats:  
 
4.Heeft u interesse om over ongeveer 5 jaar op het Oranjeplein te gaan wonen? 

http://www.knarrenhof.nl/
http://www.caredo.nl/
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o Ja, zeker 
o Ja, misschien 
o Nee 

 
5.Stel u heeft interesse, overweegt u dan om te kopen of te huren? 

o Huren 
o Kopen 

 
6.Heeft u interesse in 

o Wonen 
o Atelier 
o Winkel 

 
7.Bent u bereid om mee te denken over dit project? 

o Ja 
o Nee 

 
8.Opmerkingen: 
 
 
9.Indien u interesse heeft en vrijblijvend op de hoogte gehouden wilt worden, vul dan 
hieronder uw naam en e-mailadres c.q. adres in 
Naam: 
E-mailadres/adres: 
 
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête.  
 


