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Geachte gemeente Middelburg, 
 
De Vereniging Stadsraad Veere stelt zich tot doel het vertegenwoordigen van de belangen van de 
inwoners van de stad Veere. De plannen voor het Waterpark Veerse Meer tasten die belangen aan op 
diverse manieren. 
Een dermate groot park trekt een grote hoeveelheid bezoekers en tijdelijke bewoners. Deze zullen onze 
mooie stad Veere gaan bezoeken. Dat kan fietsend of wandelend over de sluis in het Kanaal door 
Walcheren zijn of het is met de auto. In alle gevallen is het een ongewenste vermeerdering van de toch 
al grote toeristische druk op onze kleine gemeenschap. We wonen met circa 600 mensen binnen de 
wallen en er komen jaarlijks meer dan een miljoen toeristen op onze stad af. Daar nog aan toevoegen is 
ongewenst. De huidige toeristische druk is meer dan genoeg.  
De Veerenaar is trots op de omgeving waarin de stad ligt. Dat geldt voor het platteland maar zeker ook 
voor het mooie weidse Veerse Meer. Veel Veerenaren zijn om die reden in de stad komen wonen of er 
juist gebleven. De weidsheid is voor hen van essentieel belang en het grootschalige project Waterpark 
Veerse Meer tast die weidsheid in hoge mate aan. Dit is voor de bewoners van Veere volstrekt 
onaanvaardbaar. 
Het gebied waar dit park gepland is, is van oudsher de plek van schorren en platen tussen de eilanden 
Walcheren en Zuid Beveland in. Het is dus historisch gezien een natuurgebied dat open is met 
vergezichten, rust en veel natuurlijk leven. Nu is de grond in agrarisch gebruik en heeft daardoor ook 
een zekere natuurwaarde. Het grenst direct aan het Natura 2000 gebied dat het Veerse Meer is. Hier 
een grote agglomeratie met vakantiewoningen bouwen tast al deze natuurwaarden aan en verstoort de 
natuur in deze omgeving volkomen. Voorts tast het de cultuurhistorische waarden aan van een 
voormalig landschappelijk gebied dat de grens tussen twee eilanden van ons mooie Zeeland vormt. 
 



De massaliteit van dit plan zal in hoge mate voor toename van verkeersbewegingen zorgen in de 
kernen Arnemuiden en Lewedorp. Dit is te betreuren voor de bewoners van die kernen maar het is voor 
de bewoners van Veere van ondergeschikt belang. Het zal, om reden van die ontoelaatbare overlast, 
echter leiden tot de aanleg van een extra afslag, speciaal voor dit plan, aan de rijksweg A58. Een 
dergelijke werk zal ook daar het open landschap van Zeeland op een onwenselijke manier verder 
verstoren. Die afslag met wegen zal ook betaald moeten worden. Dit zal uit de rijks- of provinciale 
begroting moeten komen en daar dragen we als bewoners van Veere wel degelijk aan bij. Dit is 
onaanvaardbaar. Als een dergelijke afslag en alle toe- en afvoerwegen aangelegd worden dan moet dit 
bekostigd worden door de direct belanghebbenden. Dat zijn de Gemeente Middelburg maar 
voornamelijk de projectontwikkelaar van dit plan. Deze beide partijen worden van dit plan beter. Laat dit 
niet bekostigd worden door de hele bevolking.  
 
Om al deze redenen zijn we als Vereniging Stadsraad Veere tegen ieder vorm van het plan Waterpark 
Veerse Meer. Er zou dus geen bestemmingswijziging voor dit gebied goedgekeurd moeten worden en 
iedere mogelijkheid om dit plan te verwezenlijken moet in de kiem gesmoord worden. 
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