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Geachte heer, mevrouw, 
 
U ontvangt deze e-mail als vertegenwoordiger van een adviesorgaan óf als aanwonende van een 
omleidingsroute (die recent contact had of zocht over de corona maatregelen) in één van de Veerse 
kernen. 
 
Kabinetsbesluit vervallen 1,5 meter maatregel 
 
Het kabinet heeft besloten dat vanaf zaterdag 25 september 2021 de 1,5 meter maatregel niet meer van 
kracht is. De vergunningen voor de tijdelijke terrasuitbreiding in alle kernen zou komen te vervallen en 
de maatregelen voor het afsluiten van het centrum in de kern Domburg ook. 
 
Tegengestelde belangen en wensen 
 
De Veerse ondernemers, de dorpsraad Zoutelande en de Stadsraad Domburg stelden het college van 
B&W de vraag de tijdelijke terrasuitbreidingen langer toe te staan en daarom afsluitingen en 
omleidingen in stand te houden. Dit om de Veerse horecaondernemers een geleidelijke overgang te 
bieden en daarmee een wat langere herstelperiode. 
 
Bewoners die overlast ervaren van afsluitingen en/of omleidingen in Domburg, rekenen met het 
vervallen van de 1,5 meter maatregel juist op het terugkeren naar de situatie van voor de 
coronapandemie en hebben hier regelmatig aandacht voor gevraagd bij de gemeente. Ook de 
marktkooplieden hebben aangedrongen op terugkeer naar de situatie van voor de coronamaatregelen. 
 
Het college heeft deze wensen en belangen zorgvuldig afgewogen. Het college realiseert zich volledig 
dat velen langdurig last en overlast hebben ervaren en in onzekere situaties hebben verkeerd, en soms 
nog steeds de gevolgen van de pandemie dagelijks ervaren. 
 
Zorgvuldige afweging 
 
Deze situatie vraagt om een integrale en zorgvuldige afweging. Het college heeft, na alles afgewogen te 
hebben, het besluit genomen de maatregelen zoals die van kracht waren te verlengen tot en met 7 
november 2021. Na 7 november gaan we terug naar de situatie van voor de coronamaatregelen. 
 
Het college is zich ervan bewust dat de verlenging van de maatregelen deels aan belangen en wensen 
tegemoet komt en deels langer overlast veroorzaakt. Maar ook de dringende oproep vanuit de overheid 
om daar waar het kan de 1,5 meter maatregel nog te hanteren hebben wij meegewogen. Met dit besluit 
wordt tevens rekening gehouden met de te verwachten extra drukte tijdens de herfstvakantie. 
 
Besluit: Geldende maatregelen tot en met 7 november 2021 
 
  ·       De regelingen die het voor Veerse horecaondernemers mogelijk 
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maakt om tijdelijk hun terras te vergroten blijven van kracht tot en met 
7 november 2021. 
 
  ·       De afsluitingen van verblijfsgebieden en/of de bijbehorende 
omleidingen in Domburg blijven van kracht. Bij de afsluiting van de Domburgseweg zal dagelijks een 
verkeersregelaar worden ingezet van 
11:00-17:00 uur om het verkeer langs de "noordelijke route" zoveel mogelijk te beperken. 
 
  ·       Voor de overige kernen betreft het alleen de tijdelijke 
uitbreiding van de terrassen die van kracht blijft. 
 
  ·       De reguliere afsluiting van de Langstraat in Zoutelande en de 
maatregelen behorende bij "autoluw (kern) Veere" blijven ook van kracht tot en met 7 november 2021. 
 
Vragen? 
 
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen? Dan willen wij u vriendelijk verzoeken deze te 
sturen naar het emailadres corona@veere.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Veere, 
 
de secretaris wnd.,             de burgemeester, 
 
drs. P.H.A. Brakman           drs. R.J. van der Zwaag 

 

mailto:corona@veere.nl

