
Inspreken Parkeerbeleid 
 
Stadsraad Veere, bij monde van Jan Paul Loeff 
 
Allereerst willen we de volstrekt minimale betrokkenheid van zowel de MSV als de Stadsraad 
bij deze plannen laken. Er is ons geen gelegenheid geboden hier wat over in te brengen.  
 
Het devies van de Stadsraad Veere luidt: “Veere heeft geen parkeerprobleem maar wel een 
verkeersprobleem.” 
 
Het parkeerbeleid moet daarom tot vermindering van gemotoriseerd verkeer in Veere 
leiden. 
 
Onze uitgangspunten zijn: 

• Bewoners moeten in de nabijheid van hun woning kunnen parkeren. 

• Dagtoeristen laten hun auto achter op één van de parkeerplaatsen en bezoeken 
Veere lopend. 

• Veere wordt gesloten voor alle gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd 
bestemmingsverkeer. 

 
Volgens de gegevens van de gemeente over 2019 wordt de optimale capaciteit van de 
parkeerplaatsen slechts op 5 dagen (van de 215) overschreden en dan alleen nog tussen 
13.00 en 15.00 uur. Meer parkeerplaatsen is niet nodig want als de parkeerplaatsen vol zijn 
is Veere vol. Zeker in combinatie met de vele fietsers en de aanvoer van dagjesmensen per 
touringcar en cruiseschip. 
 
Het Oranjeplein is uitstekend geschikt voor vergunning parkeren, zowel voor bewoners als 
voor verblijfsgasten. Het toelaten van verblijfsgasten op het Oranjeplein zorgt voor meer 
capaciteit op de andere parkeerplaatsen en voorkomt extra verkeersbewegingen voor het 
brengen en halen van bagage en parkeervergunningen. 
 
Voor bestemmingsverkeer met een kleine boodschap, zoals denkbaar is bij de frituur, de 
apotheek e.d. moeten op een beperkt aantal plekken parkeerplaatsen worden ingericht 
waar men kort (een half uur) kan parkeren. 
Ook voor mindervaliden moeten uiteraard plekken ingericht worden. 
 
De Stadsraad is tegen prijsdiscriminatie (duur dicht bij de kern, goedkoop verder weg). Dat 
werkt alleen als men er vooraf van op de hoogte is en zou dan aangekondigd moeten 
worden op de toegangswegen en op websites. Zoals het nu voorgestaan wordt is het zinloos. 
 
De Stadsraad is geen voorstander van afschaffen van de vergunningen zonder kenteken, 
tenzij hiervoor een goed werkbaar alternatief komt. De bewoners hebben een relatief hoge 
gemiddelde leeftijd en zijn in groten getale afhankelijk van een hulp in de huishouding of 
mantelzorg. Deze hulpverleners moeten op kosten van die bewoners kunnen parkeren en 
daarvoor zijn de vergunningen ook bedoeld. 
  



Gratis parkeerplek Veerseweg 
 
De parkeerplaats aan de Veerseweg is bedoeld voor gratis parkeren. Bij de invoering van het 
huidige parkeersysteem is uitdrukkelijk toegezegd dat er één parkeerplaats in Veere zou 
blijven voor gratis parkeren. Ons parkeersysteem is na uitgebreid en soms moeizaam overleg 
in de periode van 2012 tot 2015 tot stand gekomen. Het is een hard bevochten compromis 
dat goed werkt. 
Deze parkeerplaats wordt gebruikt door werknemers in Veere en Veerenaren die daar hun 
tweede of derde auto stallen (veelal van huisgenoten zoals jong volwassen kinderen). 
Voorbeeld: Op maandagochtend 14 september om 08.30u was de helft van de parkeerplaats 
al gevuld en nog geen toerist te zien (zie onderstaande foto’s). Ook de leden van de 
tennisclub parkeren daar. Het invoeren van betaald parkeren aldaar zal lijden tot 
uitwijkgedrag in Zanddijk waar de bewoners van Zanddijk niet op zitten te wachten. De hele 
omgeving van Veere zal daar dus overlast van ondervinden. Zanddijk, Buiten de Veste, de 
bermen van alle wegen rond Veere en de parkeerterreinen van zorgcentrum Nieuw 
Sandenburgh. 
Deze plek om gratis te parkeren is ons toegezegd door de toenmalige wethouders van CDA 
en SGP. We gaan niet akkoord met het terugkomen op deze toezegging. We moeten van een 
betrouwbare overheid uit kunnen gaan. We zijn hier mordicus tegen! 
 
In de nota zegt u het parkeren op eigen terrein te willen stimuleren. Dit wordt echter 
belemmerd door het huidige beleid dat inritten bij woningen niet breder mogen zijn dan 3 
meter. Als u het parkeren op eigen terrein wilt stimuleren moet u die beperking wegnemen 
zodat auto's naast elkaar op eigen terrein kunnen parkeren. Overigens is dit een optie die 
maar weinig bewoners van de stad kunnen gebruiken. 
 
Samenvattend: 
 
We hebben in Veere geen parkeerprobleem. Het ingevoerde systeem is het resultaat van 
veel, vaak moeizame, onderhandelingen en werkt naar behoren. We willen dat zo houden 
dus graag niet knoeien aan een goed werkend systeem. 
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