
Verslag ledenvergadering Stadsraad Veere 
14 december 2020, Kleine Kerk, Veere 

Aanwezig 

Bestuur Stadsraad  
Jan Paul Loeff (voorzitter) 
Nico van Rijswijk (secretaris) 
Lieneke Kamphuis (penningmeester) 
Elly Boeckhout (lid) 
Tjeerd Kuiper (notulist) 
 
Aantal aanwezigen: 20 

Gemeente Veere 
Leen Meijers (gemeenteraad CDA) 
(wegens corona heeft onze wethouder afgezegd)  

 

1. Opening: 19.35 uur 
Ten gevolge van Covid-19 is het aantal aanwezigen beperkt en is de gemeente Veere afwezig m.u.v. Leen Meijers die 
tevens lid van de Stadsraad is. 
Jan Paul Loeff kan statutair gezien deze vergadering niet meer voorzitten. Hij vraagt de aanwezigen of hij toch de 
voorzittershamer mag hanteren. De vergadering ondersteunt dit voorstel. 

2. Vaststellen agenda: geen wijzigingen. 
3. Notulen van de vorige ledenvergadering: Geen opmerkingen. 
4. Mededelingen 

Parkeerbeleid. Nico van Rijswijk geeft een samenvatting. Bij de ontwikkeling van dit beleid (sinds 2019) is de Stadsraad op 
verschillende momenten wel betrokken geweest maar het uiteindelijke beleid kwam toch als een verrassing zoals het 
inleveren van het vrij parkeren aan de Veerse weg, het fiscaliseren van het parkeren, de invoering van een parkeerapp i.p.v. 
vergunning parkeren en een flinke verhoging van de parkeertarieven. Voorlopig blijft het bestaande systeem van 
kraskaarten. In Zoutelande worden komend jaar de diverse maatregelen getest.  
 
De Stadsraad heeft zich met succes ingespannen om het vrij parkeren aan de Veerse weg te behouden. En bij De Werf zal 
alleen parkeren voor vergunninghouders mogelijk zijn. Over parkeren op het Oranjeplein voor kortparkeerders en minder 
validen wordt nog nagedacht.  
Vragen 
- Blijven er genoeg parkeermogelijkheden niet alleen voor gasten van inwoners maar ook voor klanten van “bedrijven 

aan huis” in Veere. Antwoord: De grote parkeerterreinen van Veere liggen op minder dan 200m lopen van vrijwel elk 
huis in de kern. Die terreinen bieden voldoende mogelijkheden. 

- Zal de parkeerapp niet een aantasting van de privacy beteken vanwege de geautomatiseerde kentekenregistratie en 
parkeertijden? Antwoord: op kenteken parkeren is in veel plaatsen al gemeengoed en ook geautomatiseerd in onder 
andere parkeergarages. Dat lijkt dus een gelopen race. 

- Is er voldoende aandacht voor mantelzorgers? 

 
Kiss & Ride basisschool. De vergunningen voor ouders zijn uitgedeeld en het systeem is geëvalueerd en lijkt goed te 
werken. 
Vraag: wie waren de partijen die bij de evaluatie betrokken waren en mogen de bewoners aan de Kaai ook meespreken? 
Kunnen BOA’s actiever optreden bij overtredingen? Antwoord: dit onderwerp wordt getrokken door Peter Berkvens. 

 
Campers.  Op verzoek van de Stadsraad zijn op de parkeerverwijsborden verwijzingen geplaatst naar de 
Camperparkeerplaats aan de Veerseweg. Nu komt het nog te vaak voor dat campers bij de Gedempte Haven moeizaam 
moeten draaien omdat daar alles vol is. 
Vraag: is er ooit naar de verkeersveiligheid gekeken op het kruispunt Wagenaarstraat, Kaai, Mijnsheerenstraat? Antwoord: 
neen. 

 
Oudestraat. Een stuk is opnieuw ingericht met parkeren dwars op de rijrichting om tweerichting verkeer mogelijk te 
maken. De parkeervakken zijn echter te smal (2.20m) en voldoen niet aan de norm van 2.40m. Dit wordt nog door de 
gemeente aangepast. 
Fietsparkeren. Twee fietsstallingen zijn opnieuw ingericht met “nietjes” in de Veerse kleuren te weten aan de Oude Straat 
en op het Oranjeplein.  
Vraag: Kan het duidelijker gemaakt worden aan binnenkomende fietstoeristen waar ze hun fiets kwijt kunnen? 
Communicatie is belangrijk. 
 
Restauratie Kaaimuren. Is afgerond. De uitbouw van de steiger van de jachtclub is verkleind in overleg met van de 
Stadsraad. 
 



5. Woningbouw op Oranjeplein (Ruud Backx) 
Een kleine werkgroep uit Veere houdt zich met de plannen bezig. De bedoeling is een hofje te creëren op het Oranjeplein 
voor starters, kleine gezinnen en gepensioneerden. Er is voldoende belangstelling. De realisatie op basis van het 
goedgekeurde beeldkwaliteitsplan zal nog wel een paar jaar duren. Begin januari zijn er vervolg gesprekken met de 
gemeente. Eén en ander is ook gekoppeld aan de plannen van de Stichting Behoud Hoogaars voor havenfaciliteiten voor de 
bruine vloot. 

 
6. Begroting 2021 

Deze wordt aangenomen. De Stadsraad heeft een mooi afscheidscadeau gegeven bij het afscheid van onze huisarts, René 
van Tol en heeft ook de inplanting van de bloembakken op de markt laten verzorgen. Voor 2021 staat dat laatste weer in 
het plan maar na 2021 zal de ondernemers worden gevraagd bij te dragen in de kosten. De verzorging van de bakken 
gebeurt door de omwonenden. 
 

7.  € 2000 subsidie 
Het bestuur stelt voor de 2020 subsidie te besteden aan de noten voor de speeltrommel van het Carillon van het oude 
stadhuis. Zie hiervoor het artikel in de Stadsheraut van december. Dit voorstel wordt goedgekeurd.  
Voor 2021 is een verzoek tot ondersteuning van de aanleg van een Jeu de Boules baan naast de Korenmaat ingediend. De 
Stadsraad staat hier positief tegenover maar één en ander is natuurlijk afhankelijk van een vergunning.  
Het drijvende eenden hok in de gracht aan de Lange Dam is verdwenen. De Stadsraad stelt voor een nieuw hok uit eigen 
middelen te financieren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

8. Bestuursvacuüm 
Het bestuur is naarstig op zoek naar bestuursleden. De voorzitter is bereid om in 2021 nog zijn taak waar te nemen maar 
na meer dan 12 jaar (statutair het maximum) wordt het wel hoog tijd voor vervanging. 
Roel Paalman is gestopt als bestuurslid vanwege andere bezigheden. 
Lieneke Kamphuis gaat verhuizen en zal daarom ook begin 2021 stoppen. Elly Boeckhout neemt het volgend jaar van haar 
over.  
 

9. Rondvraag 
- Hoe maken we mensen in Veere attent op lokale activiteiten: Antwoord: via onze website Stadsplein kunnen altijd 

artikeltjes van algemeen belang gepubliceerd worden. Opsturen aan info@stadsraadveere.nl. 
- Bas Vooijs complimenteert de Middenstandsvereniging voor hun inzet om Veere toch in de lichtjes te zetten. 
- Gedenksteen ter gelegenheid van de opening van het kanaal door Walcheren. Deze ligt een beetje verstopt in de glooiing 

bij de sluizen en dat is zonde. Bas Vooijs verzoekt, namens de Stichting Veere, om hier samen met de Stadsraad een 
betere plaats voor te zoeken. Antwoord: akkoord. 

- Wat gaat er gebeuren met het Mijnenmagazijn. Antwoord: voor zover we weten is er geen definitief plan. 
- Wat gebeurt er met het ontsierende, vervuilde “rommelhoekje” aan het einde de Warwijcksestraat? Antwoord: Dat is 

privé terrein. Er zijn potentiële kopers die daar willen bouwen maar de gemeente heeft daar nog vooralsnog geen 
vergunning voor gegeven. 

-  

10. Sluiting  21.35 


