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5. Sport, cultuur en recreatie

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan cultuur, sport- en 
bewegingsactiviteiten. Sport en bewegen is belangrijk voor de gezondheid en voor de sociale 
samenhang in de Veerse kernen. Onder cultuur verstaan we niet alleen alle activiteiten ter 
bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel maar ook musea, het cultureel erfgoed en 
media (bibliotheek en lokale omroep). 
Goed verzorgd openbaar groen en een aantrekkelijk landschap zijn belangrijk voor het 
welbevinden van inwoners en bezoekers. Het nodigt uit naar buiten te gaan en van de omgeving te 
genieten. Het landschap en het groen trekken veel bezoekers naar de gemeente Veere.   
Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler voor de Veerse economie (werkgelegenheid, 
bestedingen, voorzieningene.d.). Het beleid is gericht op kwaliteitsverbetering, vernieuwing, innovatie, 
herstructurering, verduurzaming en samenwerking . Niet alleen binnen maar juist ook met andere 
sectoren. Goed en structureel overleg tussen gemeente en bedrijfsleven is van groot belang voor de 
vitaliteit van deze sectoren.  
 

Relevante beleidskaders/nota's

 Sportnota 2016-2019
 Notitie speelruimte 2013
 Subsidiewijzer
 Cultuuragenda 2015-2016
 Nota Kunst in de openbare ruimte
 Museumnota Kostelijk en Kostbaar 2013-2016
 Coalitieprogramma 2014-2018
 Structuurvisie Veere 2025
 Structuurvisie Cultuurhistorie
 Groen beleids- en beheerplan 2013-2023
 Kadernota strand- en duingebied
 rapport De Kust is breder dan het strand
 Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC
 Duurzaamheidsplan

Trends en ontwikkelingen

 Demografische ontwikkelingen
 Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 Burgerparticipatie
 Samenwerking:  samenleving en overheid.
 Van bezit naar gebruik op weg naar een circulaire economie
 Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media
 Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties
 Meer vitale en koopkrachtige senioren/toenemend belang gezondheidstoerisme en toename 

van sport- en cultuuractiviteiten
 Duurzaam onderhoud groen; minder gebruik van kunstmest en het verbod op gebruik van 

bestrijdingsmiddelen
 Opgaande economie

 

Doelstellingen

D.5.01 In 2018 is het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties 
(voetbal, tennis, korfbal) volledig geprivatiseerd.

Alle buitensportverenigingen (voetbal, tennis, korfbal) onderhouden zelf hun kleedkamers en kantine. 
De tennisverenigingen zijn ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen. Het onderhouden 
en renoveren van de voetbalvelden verzorgt de gemeente (met uitzondering van voetbalcomplex 
Veere).



Maatregelen

5.001 We onderzoeken samen met de voetbalverenigingen de privatisering van het 
veldonderhoud van voetbalcomplexen.

Wij zijn in 2016 gestart met het proces om de privatiserings-overeenkomsten voetbalcomplexen te 
verlengen. Dit is nodig omdat een aantal erfpachtovereenkomsten met voetbalverenigingen eind 2017 
afloopt. Samen met de voetbalverenigingen onderzoeken we of we ook het veldonderhoud kunnen 
privatiseren. Voor dit onderzoek hebben we meer tijd nodig. Daarom verlengen we de 
overeenkomsten per 1 januari 2018. De verkenning naar privatisering velden loopt langer door.
In 2018 gaan we samen met de verenigingen en stakeholders aan de slag met andere thema’s uit dit 
proces zoals nieuwe doelgroepen en visie (multifunctioneel) gebruik accommodatie.

 
 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
De voetbalverenigingen hebben de privatisering veldonderhoud besproken in het periodieke 
voorzittersoverleg voetbal Veere. Zij sturen het resultaat van dit overleg naar ons toe. Dan 
kunnen we de eventuele vervolgstap bepalen.

Doelstellingen

D.5.02 Eind 2019 is zwembad De Goudvijver functioneel, duurzaam, technisch in orde en 
gebruiksvriendelijk.

De technische installaties en de gebouwen zijn verouderd en versleten.

Maatregelen

5.002 We maken een toekomstplan voor het zwembad

De technische installaties van het zwembad zijn verouderd en versleten. De huidige gebouwen zijn 
verouderd en gedateerd.
De huidige baden zijn openlucht baden. Weer en wind hebben een sterke invloed op het gebruik 
hiervan.
We onderzoeken de mogelijkheden van gewenste verbeteringen en komen met een plan om dit aan te 
pakken.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
De inventarisatie van input en onderwerpen voor de toekomstvisie heeft plaatsgevonden. 

Het startoverleg met betrokken afdelingen heeft plaatsgevonden.
De benodigde onderliggende informatie wordt opgehaald bij individuele betrokken 
medewerkers.

Doelstellingen

D.5.03 Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van 
de inwoners bij het openbaar groen. Dit gebeurt door samen met de gemeente inrichten en / of 
onderhouden van de openbare ruimte.

Maatregelen

5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen.

 



Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een opschoondag en boomfeestdagen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

D.5.04 Het openbaar groen geeft een verzorgd beeld

Per onderdeel (wegen, openbaar groen, kunstwerken en openbare verlichting) hebben we 
afzonderlijke beheerplannen gemaakt. In de beheerplannen maken we per onderdeel afspraken over 
het niveau van onderhoud. In de paragraaf kapitaalgoederen kunt u hier meer over lezen. Hier vindt u 
per beheerplan informatie over:
- het beheer niveau,
- de actualiteit van de beheerplannen,
- het beschikbare budget,
- en de voortgang
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en zijn er maatregelen nodig dan nemen we die 
op onder deze doelstelling. 

Maatregelen

5.004 We stellen in 2018 een boombeleidsplan op.

 
Door het boombeleidsplan scheppen we duidelijkheid over onze keuzes over bomen. We benoemen 
in het beleidsplan:

 hoe we omgaan met boomziektes zoals de essentaksterfte;
 onze keuzes bij het kappen of planten van bomen;
 de gewenste manier van planten en de voorwaarden die we daaraan stellen aan andere 

partijen (aannemers);
 ons beleid over/bij kapvergunningen.

We inventariseren nog welke items nog meer aan bod moeten komen. Zo komen we tot een 
compleet document.

 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

D.5.05 Het cultureel erfgoed van Veere is behouden, goed toegankelijk voor de 
toekomst, op een financieel duurzame manier.

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, monumenten, kunstcollectie, 
archeologie, archieven en immaterieel erfgoed zoals DNA tradities en gebruiken.

Maatregelen

5.005 We onderzoeken hoe we ons cultureel erfgoed beter kunnen benutten.

 
We geven uitvoering aan het project “Meer doen met ons cultureel erfgoed!”. Voor een prettige 
woonomgeving en ter promotie van toeristisch-recreatieve ontwikkelingen.
We inventariseren de kansen en mogelijkheden. We werken samen met andere beheerders van 
monumenten.
Wij maken een voorstel voor de aanpak en voeren dat in 2018 uit.  
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-02-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit



Dit wordt geïntegreerd in de nieuwe nota Cultuur 

5.006 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling Het Zeeuws Archief.

Het Zeeuws Archief is een gemeenschappelijke regeling waar we met gemeente Middelburg en het 
Rijk aan deelnemen. 
Het Zeeuws Archief beheert voor ons de gemeentelijke archieven en de historische kunstcollectie. 
Verder organiseert het Zeeuws Archief activiteiten om deze archieven en de kunstcollectie 
toegankelijk(er) te maken voor onze inwoners, toeristen en andere belangstellenden.
We breiden de samenwerking met het Zeeuws Archief uit en nemen actief deel aan de provinciale 
samenwerking. We sluiten aan op de e-Depotvoorziening van het Zeeuws Archief en voegen 2 
producten toe aan deze voorziening.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 
Gestart

Kwaliteit
Het Zeeuws Archief voert ook in 2017 de taken voor ons uit die in de GR staan: ontsluiting, 
beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. De jaarstukken 2017 en 
de begroting 2019 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei. 2018 staat in het 
teken van het realiseren van een aansluiting op het e-depot. om overheidsinformatie duurzaam 
en digitaal toegankelijk te maken. 
In februari 2018 presenteerde het Zeeuws Archief de inventaris van oude archieven van de 
stad Veere. Veerse archiefstukken zijn daarmee voor een groot publiek toegankelijk gemaakt.

5.007 We restaureren de vestingmuren in Veere.

De vestingmuren zijn toe aan groot onderhoud om ervoor te zorgen dat we ze kunnen behouden als 
cultureel erfgoed. Dit werk voeren we in fasen uit. In 2015 is de eerste fase afgerond. In 2018 en 2019 
willen we in de laatste fase dit project afronden.
Een budget van € 100.000 is al eerder opgenomen in de prioriteitenplanning. Eind 2017 is subsidie 
aangevraagd. Toekenning van de subsidie is een voorwaarde voor de uitvoering.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
Het plan voor het restaureren is opgesteld. 
Het plan is ingediend voor subsidie bij de provincie.

Doelstellingen

D.5.06 Inwoners en toeristen kunnen passief en actief deelnemen aan en genieten van 
activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.

We willen het mogelijk maken dat iedere inwoner mee kan doen aan culturele activiteiten. Onder 
cultuur verstaan we o.a. alle activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel, 
maar ook historische gebruiken, gewoonten en tradities in onze samenleving.

Maatregelen

5.008 In 2018 bereiden we de plaatsing van een nieuw kunstwerk voor.

Er zijn initiatieven in Gapinge en Meliskerke. Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de 
openbare ruimte financieren we 1 keer in de 2 jaar een kunstwerk. In december 2017 plaatsten we 
een kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke.
Portefeuillehouder: Maas C., Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

5.009 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.

De Zeeuwse Muziekschool (ZMS) is een gemeenschappelijke regeling waar we samen met andere 
Zeeuwse gemeenten aan deelnemen. 
De Zeeuwse Muziekschool verzorgt daarvoor muzieklessen bij muziekverenigingen, basisscholen en 
individuele leerlingen in onze gemeente. 2018 staat voor de ZMS in het teken van het verder uitvoeren 



van de nieuwe toekomstvisie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verder uitbreiden van de 
muzieklessen in het basisonderwijs onder schooltijd.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 
Gestart

Kwaliteit
De ZMS verzorgt  ook in 2018 volgens de GR muzieklessen bij verenigingen, op scholen en 
voor particulieren.  De jaarstukken 2017 en begroting 2019 leggen we aan u voor in de 
raadsvergadering van mei. 2018 staat voor de ZMS in het teken van de implementatie van de 
nieuwe toekomstvisie. Naast het vaste basispakket ontstaan er mogelijkheden om per 
gemeente keuzes te maken.  Voor Veere ligt de focus op muzieklessen in het 
basisonderwijs. Het  muziekproject Heel Veere Speelt loopt nog door in dit schooljaar. Met 
ondersteuning van de ZMS en de gemeente doet meer dan de helft van de Veerse 
basisscholen op de landelijke impulsregeling Muziekonderwijs. 
De ZMS start in 2018 ook met een project op het gebied van ouderenparticipatie met behulp 
van landelijke financiering uit het landelijke Fonds Cultuurparticipatie en een bijdrage vanuit 
zes gemeenten, waaronder Veere.  De bedoeling is om muziekactiviteiten op te zetten voor en 
door ouderen die nog thuis wonen en beginnend dementerenden. We stimuleren in dit project 
ook dat er verbindingen gelegd worden met partijen uit het sociaal domein en in de kernen. 
 

5.010 We maken afspraken over het structureel voortzetten van muziekonderwijs op 
onze basisscholen.

Voor 2017 en 2018 stelde de raad incidenteel € 20.000 beschikbaar voor het muziekproject ‘Heel 
Veere Speelt'. We maakten daarvoor afspraken met de Zeeuwse Muziekschool en 
muziekverenigingen over muzieklessen op alle Veerse basisscholen.
Na het schooljaar 2017-2018 loopt dit project af. Omdat het eerste schooljaar een succes was, 
bespreken we met de betrokken partijen of en hoe we het project in de toekomst kunnen voortzetten.
We stimuleren dat scholen een beroep doen op de landelijke subsidieregeling Impuls 
Muziekonderwijs. Zo nodig nemen we zelf een deel van de kosten daarvoor voor onze rekening. 
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Bij de begroting voor 2017 stelde u een bedrag beschikbaar voor de jaren 2017 en 2018 voor 
het stimuleren van  muziekonderwijs op de Veerse basisscholen. Wij maakten hiervoor 
afspraken met de Zeeuwse Muziekschool, de basisscholen en de muziekverenigingen. Het 
resultaat is het muziekproject Heel Veere Speelt. In dit project krijgen leerlingen op Veerse 
basisscholen muzieklessen en leren een instrument bespelen. Na 10 weken geven ze een 
slotoptreden ouders, familie en vrienden. Alle basisscholen kunnen in 2018 voor de laatste 
keer meedoen aan het project, binnen de middelen die u daarvoor beschikbaar heeft gesteld. 
De ervaringen van alle verenigingen, scholen én de leerlingen zijn tot nu vrijwel 
 uitsluitend positief. Verschillende muziekverenigingen houden nieuwe leden over aan dit 
project. Ook richtten de muziekverenigingen eind 2017 spontaan een ‘Veers leerlingenorkest’ 
op. Heel Veere Speelt loopt nog door tot eind 2018. Daarna is het de bedoeling dat de 
activiteiten geborgd worden binnen scholen, verenigingen en ZMS. Belangrijk middel hiervoor 
is de rijkssubsidieregeling Impuls Muziekonderwijs. Meer dan de helft van de Veerse 
basisscholen deed hierop een beroep met financiële ondersteuning vanuit de gemeente. Ook 
vanuit de nieuwe toekomstvisie van de ZMS is er ruimte om lokaal keuzes te maken. Waar 
mogelijk zetten we deze financiële middelen in voor structurele voortzetting van 
muziekonderwijs op de basisscholen.

5.011 In 2018 stemmen we onze rol ten opzichte van de culturele sector beter af op de 
participatiesamenleving.

De samenleving ontwikkelt zich meer naar een participatiesamenleving. De rol van de gemeente 
verandert daardoor. Ook op financieel gebied ziet het culturele veld er anders uit dan een aantal jaren 
geleden.  Daarom heroriënteren we onze rol en positie ten opzichte van de culturele sector. Ook 
onderzoeken we een uitbreiding van de doelstelling door het leggen van een verbinding met de 
sectoren educatie, economie en sociaal domein. We doen dat door gesprekken met de sector(en) en 
we oriënteren ons op landelijk aansprekende voorbeelden.



Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

D.5.07 Subsidies aan sport- en beweegactiviteiten passen binnen de Sportnota 2016 en 
de Subsidiewijzer 2015.

De raad heeft in december 2016 de sportnota vastgesteld: ‘Veere beweegt mee!’ In deze nota staan 3 
speerpunten:

 Omgeving en faciliteiten
De omgeving moet zo ingericht zijn dat bewegen vanzelfsprekend is.

 Toegankelijk beweegaanbod
Bewegen moet voor alle inwoners en bezoekers van de gemeente mogelijk zijn

 Samenwerking
Door samen te werken kunnen organisaties zichzelf en elkaar versterken zodat ze 
levensvatbaar blijven en meer mensen gaan sporten/bewegen.

De sportprojecten en -activiteiten moeten bijdragen aan deze speerpunten.

Maatregelen

5.012 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2018.

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de 
sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Het budget is € 25.000.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
We zijn gestart met de uitvoering van het uitvoeringsprogramma 2018, samen met onze 
partners. Het SportDoeMee project is gestart op de basisscholen, zodat de kinderen weer 1 of 
2 keer mee kunnen doen bij een sportaanbieder. De sportambassadeur bereidt een 
beweegactiviteit voor Meliskerke voor.

5.013 We ondersteunen de realisatie van een mountainbikeroute in Veere.

MTB-rijden is een populaire buitensportactiviteit. Het realiseren van een MTB-route past bij het 
speerpunt “Omgeving en faciliteiten” in de Sportnota 2016.  Wij hebben in juni 2017 ingestemd met 
het projectplan hiervoor. Ook hebben we een positieve intentie afgegeven voor een financiële bijdrage 
van € 5.500 aan dit initiatief van mountainbikevereniging Zeeuwse Kust. Onze ondersteuning bestaat 
uit het verlenen van een financiële bijdrage en het meedenken over de route. 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Wij hebben op 20 februari 2018 de deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke (als onderdeel 
van de route Vlissingen) vastgesteld. Om deze route te realiseren, ontvangt Zeeuwse Kust een 
bijdrage uit de reserve Leefbaarheid. De route kan sinds eind maart gefietst worden.

Doelstellingen

D.5.08 Sportaccommodaties voldoen aan de NOC*NSF normen.

Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan 
moet voldoen aan de NOC*NSF normen.



Maatregelen

5.014 We leggen kunstgras aan als een voetbalvereniging capaciteitstekort heeft of als 
ruimtelijke ontwikkelingen dit nodig maken.

Voetbalvereniging Oostkapelle wil een kunstgrasveld aanleggen op het sportpark. Dit is een wens van 
de leden, het bestuur en andere sportverenigingen binnen Oostkapelle.
Ze willen een bestaand voetbalveld omvormen tot kunstgrasveld en mogelijk een ander voetbalveld 
afstoten. Dit biedt mogelijk (ruimtelijke) kansen binnen het project Maatschappelijk Vastgoed. De 
opgave is namelijk om maatschappelijke functies optimaal te combineren in een nieuwe 
accommodatie in het gebied bij het voetbalcomplex. 
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

D.5.09 In 2018 zijn wij een schone en leefbare gemeente.

Door het project “Mooi Veere” willen wij de vervuiling en verloedering binnen de gemeente 
terugdringen. B.v. optreden tegen het aanwezig zijn van autowrakken en caravans, aanhangwagens 
en andere ontsierende zaken, zoals uitstallingen en reclame-uitingen. 

Maatregelen

5.015 We voeren het project Mooi Veere uit.

Het project houdt in dat alle buitendienstmedewerkers de ogen en oren zijn van de 
toezichthouders/boa’s. Ze geven zaken door die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. De 
toezichthouders/boa’s gaan daarna actief het gesprek aan. Jaarlijks bezoeken we in ieder geval één 
bedrijventerrein.  
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 30-10-2017 
Doorlopend

Kwaliteit
Er wordt op het ogenblik gewerkt aan de kwaliteit van de bedrijventerreinen Westkapelle en 
Zoutelande.

Doelstellingen

D.5.10 De Veerse kust blijft op een kwalitatief hoog niveau.

De structuurvisie Veere 2025 beschrijft onze gebiedskwaliteiten als het ‘Veerse kapitaal.’ Dat kapitaal 
is de combinatie van kleinschaligheid en verscheidenheid van strand, kust, natuur, landschap en 
dorpskernen. Dit kapitaal willen we versterken en benutten.

Maatregelen

5.016 We voeren de aanbevelingen van het rapport “De kust is breder dan het strand” 
uit.

Staatsbosbeheer presenteerde het rapport “De Kust is breder dan het strand.” De 
kustparkeerterreinen bij de strandovergangen zijn belangrijk voor de strandrecreatie en 
de natuurbeleving. We willen onze bezoekers gastvrij onthalen. Daar hoort een goede terreininrichting 
bij en een aantal voorzieningen en faciliteiten (bijv. toiletten). We werken samen met de toeristische 
sector aan de uitvoering van dit plan. Het aanbrengen van enkele nieuwe duurzame 
toiletvoorzieningen op parkeerplaatsen heeft prioriteit.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart



5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de 
strand- en duingebieden.

In 2017 vond overleg plaats met het waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen over 
operationele samenwerking op het strand, het duingebied en de kustparkeerterreinen. De 
samenwerking met de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen leidt tot een groter 
werkgebied voor de Stichting strandexploitatie Veere die het geheel nu voor haar rekening neemt. De 
samenwerking leidt tot verbetering van efficiency en verhoging van de kwaliteit.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

5.018 De Stichting Strandexploitatie Veere (SSV) voert de strandexploitatie 2018 tot en 
met 2021 voor ons uit.

De stranden zijn onderdeel van het toeristische product dat Veere aanbiedt. Dit product houdt een 
kwalitatief hoog niveau. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: beheer, onderhoud, exploitatie en 
bewaking van het strand en duingebied (zoals de overgangen, de paden en de bankjes). Hierover 
hebben we prestatieafspraken gemaakt met de stichting.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra zandsuppletie voor de kust van 
Walcheren.

Het strand erodeert sneller dan er zandsuppleties plaatsvinden. Daardoor worden de stranden smaller 
en dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en de strandbebouwing. Rijkswaterstaat 
(RWS) suppleert (toevoegen van zand) uitsluitend voor het behoud van de basiskustnorm en niet voor 
toeristisch strand.
De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: ‘Verkennen van aanvullende financiering voor 
voldoende breed en droog recreatiestrand.’ Het idee is een Zeeuws regiofonds te vormen voor de 
suppletie van toeristisch zand, in combinatie met het reguliere werk van RWS voor de veiligheid en de 
scheepvaart (vaargeulen).
Portefeuillehouder: Melse J., Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

5.020 We verbeteren de kwaliteit van de kustparkeerplaats aan de Verlengde 
Dishoekseweg in Dishoek, Koudekerke.

Dit parkeerterrein heeft een stenige, kale uitstraling en is geen uitnodigende plek om onze gasten te 
ontvangen. Wij richten het opnieuw in tot een zogenaamde ‘onthaalkamer’ met een groene en meer 
duurzame uitstraling. Wij brengen nieuwe verhardingen aan, verbeteren het waterbeheer en voegen 
nieuwe groenbeplanting toe. Voor de herinrichting van het parkeerterrein Verlengde Dishoekseweg is 
€ 350.000 nodig.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-12-2017 Einddatum: 30-03-2018 
Gereed

Kwaliteit
Is inmiddels gereed.

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.

Dit actieprogramma bestaat onder andere uit: onderzoek financiering toeristische stranden, 
verkenning strandbeheerorganisatie en natuurmaatregelen. Er is hiervoor € 20.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022 
Niet gestart

Kwaliteit
Hiermee is in samenwerking met de andere kustpartners gestart. Besluitvorming over het 
vigerend planologisch beleid dat afwijkt van het streefbeeld in de Zeeuwse Kustvisie 
(overgangsbeleid) is in voorbereiding.



Doelstellingen

D.5.11 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse 
landschap.

De Veerse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, opengebieden en kreekruggen, groen karakter en 
kustzone. Verrommeling door allerlei borden, opslag van materiaal en materieel vormt een bedreiging 
voor de beleving van het landschap en dat gaan we tegen.

Maatregelen

5.022 We stellen een plan van aanpak vast om storende elementen en verrommeling in 
het buitengebied tegen te gaan.

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen of 
verrommelde kotjes in het buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. We 
stellen een plan van aanpak vast en formuleren criteria voor de uitvoering van projecten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

5.023 We stoten het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke af.

Het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke heeft zijn functie verloren. Het onderhoud is inmiddels 
geminimaliseerd.  Wanneer een bestemmingsplanwijziging aan de orde is, beoordelen wij dit.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2018 
Niet gestart

Doelstellingen

D.5.12 We hebben in elke kern minimaal één speelterrein, dat aansluit bij de behoeften 
van de doelgroep.

In 2013 heeft de gemeenteraad een nieuwe notitie speelruimte vastgesteld. In deze notitie staan onze 
beleidsuitgangspunten, zoals:

 We streven naar clustering van speelterreinen;
 In nieuwe bestemmingsplannen houden we rekening met voldoende speelruimte en 

speelvoorzieningen.
Ook hebben we toen gekozen voor een meer kerngerichte aanpak.

Maatregelen

5.024 We maken in 2018 voor 3 kernen een uitvoeringsplan speelruimte.

Het is een uitvoeringsplan dat:
 aansluit bij de behoeften van onze jeugdige inwoners;
 aansluit bij de (demografische) samenstelling in de kernen;
 innovatief en flexibel is;
 een goede basis is voor een uitvoeringsplan voor de andere kernen.

 Voor de jaarlijkse vervanging van speeltoestellen is € 25.000 beschikbaar.
Portefeuillehouder: Maas C.
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2018 
Gestart

Kwaliteit
Samen met bureau Speelplan werken we aan een uitvoeringsplan voor 3 kernen: Koudekerke, 
Westkapelle en Zoutelande. De eerste stap was een rondgang door de dorpen op 5 april 2018. 
De volgende stappen zijn een overleg met de 3 dorpsraden en een wandeling met de 
basisschoolleerlingen. Deze hebben we eind mei, begin juni 2018 gepland.



Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron

Jaar 
waarop 
cijfer 
betrekking 
heeft

Cijfer 
Veere

Cijfer 
Zeeland Beschrijving

Sport, 
cultuur en 
recreatie

20 Niet-
sporters % RIVM - 

Zorgatlas 2014 50,7 53,9

Het 
percentage 
inwoners 
dat niet 
sport ten 
opzichte 
van het 
totaal aantal 
inwoners.

 

Wat mag het kosten op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Rekening 
2016

Actuele 
begroting 

2017

Begroting 
2018 primitief

Begroting 
2019 primitief

Begroting 
2020 primitief

Begroting 
2021 primitief

Lasten 8.209 8.217 7.857 7.794 7.624 7.477
Baten 548 898 482 477 477 477
Resultaat -7.661 -7.319 -7.375 -7.317 -7.147 -7.001

Wat mag het kosten op taakveldniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2016

Actuele 
begroting 

2017

Begroting 
2018 

primitief

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief

Begroting 
2021 

primitief
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 617 882 786 747 758 762
5.2 Sportaccomodaties 900 771 876 848 842 880
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

768 765 669 678 684 650

5.4 Musea 213 415 369 603 498 345
5.5 Cultureel erfgoed 529 677 668 609 528 525
5.6 Media 262 262 271 270 270 270
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

4.920 4.444 4.217 4.040 4.044 4.045

Totaal Lasten 8.209 8.217 7.857 7.794 7.624 7.477
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 0 67 76 76 76 76
5.2 Sportaccomodaties 57 62 48 48 48 48
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

62 41 20 20 20 20

5.4 Musea 0 15 16 11 11 11
5.5 Cultureel erfgoed 82 54 48 48 48 48
5.6 Media 0 1 1 1 1 1
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

347 657 273 273 273 273

Totaal Baten 548 898 482 477 477 477
Resultaat -7.661 -7.319 -7.375 -7.317 -7.147 -7.001

Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2018 2019 2020 2021

Vervangen aanschijnverlichting 
monumenten, molens en torens I 73 1 8 8 8

Uitvoeren rapport "De kust is breder dan 
het strand" opwaarderen 
kustparkeerterreinen

I 350 5 19 19 19

Uitvoering Visie Domburg: verplaatsing 
trapveld en skatebaan I 47 1 5 5 5

Renovatie voetbalveld I 60 1 5 5 5

Zonnepanelen openbare toiletten I 30 0 2 2 2

Zonnepanelen Couburg I 123 2 10 10 10

Uitvoering Visie Domburg: I 62  11 12 12



toiletvoorziening 

Groot onderhoud zwembad installaties, 
naar meer energieneutraal. Inclusief 
thermische afdekking bad

I 139   2 11

Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en 
toegang zwembad I 471   7 19

Up-grading zwembad d.m.v. overkapping I 274   4 15

Uitvoering aanpak "groene" buitensport E  15    

Project "Meer doen met ons cultureel 
erfgoed" E  25    

Cultuurhistorie - wederopbouw in kaart 
brengen E  10    

Verduurzaming rijksmonumenten en 
waardevolle panden E  15    

Uitvoering landschapsvisie E  5 5   

Restauratie vestingsmuren Veere E  20 80   

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van 
Poortvlietmuseum E   250 150  

Inzet combinatiefunctionaris 
onderwijs/sport E    12  

Omslag muziekonderwijs E  20    

Bedragen x € 1.000




