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2. Verkeer, vervoer en waterstaat 
 
 

 



 

Programma inleiding 

Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de gemeentelijke infrastructuur als wegen, bruggen, 
parkeervoorzieningen. We zorgen ervoor dat inwoners en bezoekers zich veilig en vlot kunnen 
verplaatsen. De verschillende belangen van bewoners, bezoekers, bedrijven maar ook 
duurzaamheidsaspecten zijn daarbij in evenwicht. Dat doen wij tegen kosten die beheersbaar zijn. 
Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. Die houden we actueel. 

Wat hebben we bereikt? 

D.2.01 In 2022 is er in iedere kern voldoende ruimte om fietsen te stallen. 

Fietsen heeft vele individuele en maatschappelijke voordelen. Het is gezond maar draagt ook bij aan 
de doelen van bereikbaarheid, verkeersveiligheid, recreatie, milieu enzovoorts. De doelstelling is 
onderdeel van het beleidsdoel ‘Uitstekende loop- en fietsroutes en voldoende fietsparkeerplaatsen’ uit 
het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 
 

 
Stand van zaken 
Fase 1 van de aanpak van het fietsparkeren is voorbereid in 2019 en gaat begin 2020 in 
uitvoering. Fase 1 beslaat Dishoek, Domburg, Veere, Westkapelle en Zoutelande. In 2019 is 
aanvullend budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van 2e fase in 2020. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.013 We maken extra fietsparkeerplaatsen op drukke plekken. 

We zorgen voor voldoende capaciteit, zodat fietsers hun fiets goed kunnen parkeren, ook op drukke 
dagen. Dat betekent dat er geen overlast is van ‘wild’ geparkeerde fietsen bij winkels, publieke 
voorzieningen en het strand. 
  
Om te bepalen waar we extra fietsparkeerplaatsen maken, overleggen we eerst met stads- en 
dorpsraden en ondernemersverenigingen uit alle kernen.  
  
Budget €86.000,- beschikbaar. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 16-09-2018 Einddatum: 31-12-2022  
 

 
Kwaliteit 
Het plan van aanpak is door het college van B&W vastgesteld. De werkzaamheden zijn in 2019 
voorbereid.  Begin 2020 realiseren we de eerste fase.   

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.2.02 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een visie en zijn beleidsdoelen opgenomen. 
Deze bepalen in grote lijnen hoe we om gaan met het verkeer en geven de toetsingskaders. Het 
uitvoeringsprogramma is een samenvatting van de wensen uit het GVVP die we willen realiseren. 
 

 
Stand van zaken 
De voortgangsrapportage GVVP is eind 2019 gemaakt. Verschillende thema's en locaties uit 
het GVVP zijn aangepakt. Effecten van die aanpassingen zijn nog niet bekend. Door 
aanpassingen in begroting 2020 zijn projecten naar achteren geschoven en laat realisatie 
langer op zich wachten. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.019 We evalueren in 2019 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 

We evalueren de voortgang van het uitvoeringsprogramma. We geven inzicht in de budgetten en 
bekijken of het huidige beleid nog actueel is. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 



 

Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
De voortgangsrapportage GVVP is eind 2019 gemaakt. Verschillende thema's en locaties zijn 
aangepakt. Effecten van de aanpassingen zijn nog niet bekend. In de begroting 2020 zijn 
projecten naar achteren geschoven en laat realisatie langer op zich wachten. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.2.03 In 2027 zijn alle wegen in de gemeente Veere volgens het 
wegencategoriseringsplan ingericht. 

De inrichting van wegen voldoet soms niet meer. De inrichting past niet meer bij het werkelijke gebruik 
door ontwikkelingen zoals: 
- nieuwbouw 
- veranderde verkeerstromen 
- veranderde functie 
- technische veroudering 
Dit blijkt onder andere uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het 
wegbeheerprogramma. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 zijn een behoorlijk aantal wegen aangepast om te voldoen aan de 
wegencategorisering en de uitgangspunten van het GVVP. In 2019 zijn de Prelaatweg, de 
Middelburgseweg, de Dorpsstraat (Gapinge)en de omgeving van 't-Groentje afgerond.  Van de 
reconstructies van de Oostweg (Zoutelande) en Dorpsstraat - Noordweg (Oostkapelle) is de 1e 
fase afgerond , de 2e fase van deze wegen start in het eerste kwartaal 2020. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.004 We richten in 2018 de Prelaatweg in Aagtekerke opnieuw in. 

De Prelaatweg in Aagtekerke voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken: 
- er wordt te hard gereden, 
- de verkeerssituatie bij de school en de kerk is gevaarlijk, 
- de verharding is matig zoals blijkt uit het wegbeheerplan, 
- en een deel van de bomen langs de weg is aan het einde van hun levensduur. 
De totale investering om deze knelpunten op te lossen bedraagt € 920.000. Dit budget is al 
opgenomen in de prioriteitenplanning van voorgaande jaren. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-05-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
Het ontwerp van de nieuwe situatie is in overleg met de omgeving tot stand gekomen. De 
herinrichting is uitgevoerd volgens het ontwerp. 

 
Tijd 
De uitvoering is 29 oktober 2018 gestart. De werkzaamheden zijn volgens planning voor Pasen 
2019 afgerond. 

 
Geld 
 

2.006 We richten in 2019 een deel van de Dorpsstraat in Gapinge opnieuw in. 

Een deel van de Dorpsstraat in Gapinge voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken: 
- de inrichting sluit niet aan bij de door inwoners gewenste uitstraling van de kern, 
- de looproutes zijn niet veilig, 
- de snelheid van auto’s is te hoog, 
- de weg is toe aan groot onderhoud.  
Er is een budget beschikbaar van € 835.000 in 2019.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 30-04-2020  



 

Gestart 

 
Kwaliteit 
Werk is aanbesteed aan vd Straaten aannemingsbedrijf. Op 3 juni is gestart met de 
werkzaamheden. Half december 2019 was het werk gereed. De geleverde kwaliteit door de 
aannemer was niet voldoende.  Het werk is daarom nog niet afgerond. 

 
Tijd 
De Dorpsstraat is open gesteld voor verkeer op 24 december 2019. Het werk is niet van de 
gewenste kwaliteit. Hier lopen gesprekken over met de aannemer hoe dit op te lossen. Er heeft 
nog geen oplevering van het werk plaats gevonden. 

 
Geld 
 

2.008 We passen de inrichting van de Mezgerweg, Domburgseweg en Schuitvlotstraat in 
Domburg aan. 

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan hebben we diverse knelpunten in het wegennet 
gevonden. Het gaat dan om de inrichting van kruispunten en wegvakken. De ruimte voor voetgangers 
is vaak minimaal en de veiligheid voor fietsers kan beter. In 2019 gaan we drie van deze wegen in de 
kern Domburg aanpakken. Met de herinrichtingen lossen we de genoemde knelpunten op. De 
inrichting sluit aan op het wegencategoriseringsplan en het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan. Er is een budget beschikbaar van €1.236.000. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2025  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De inrichting van de Schuitvlotstraat hebben we in april 2019 succesvol afgerond.  De overige 
wegen staan gepland voor de 2e helft  van 2024.   

 
Tijd 
Zie kwaliteit 

 
Geld 
 

2.020 We richten de Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle opnieuw in. 

De Dorpsstraat, Waterstraat en Noordweg in Oostkapelle voldoen niet meer. Dit blijkt uit: 
- de inrichting sluit niet aan bij de uitstraling van een toeristische kern 
- de inwoners en ondernemers pleiten voor een andere inrichting 
- de functie van de weg verandert als gevolg van het GVVP en Verkeerscirculatieplan Walcheren 
- de fietsroute is niet veilig, 
- de weg is toe aan groot onderhoud. 
Budget is al beschikbaar en het project wordt in meerdere fases uitgevoerd. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 19-09-2018 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Dit project wordt in twee fasen uitgevoerd. De eerste fase is met Pasen 2019 afgerond.  De 
tweede fase (Noordweg) is op 6  januari 2020 gestart en moet voor Pasen 2020 gereed zijn. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.021 We richten de Torenstraat in Meliskerke opnieuw in. 

De Torenstraat in Meliskerke voldoet niet meer. Dit blijkt uit een aantal zaken: 
- de inrichting sluit niet aan bij de door bewoners en inwoners gewenste uitstraling van de kern 
- de snelheid van auto’s is te hoog 
- de inrichting voldoet niet aan de basiseisen voor een verkeersveilige inrichting 
- de weg is toe aan groot onderhoud zoals blijkt uit het wegbeheerplan 
  
Beschikbaar budget was niet toereikend. In de meerjarenramingen nemen we een aanvullend budget 
op van € 554.500. We beginnen in 2019 met de voorbereiding. 
  



 

Totale projectbudget is € 867.920 
  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Van februari - november 2019 maakten we samen met ondernemers, bewoners en Dorpsraad 
Meliskerke een ontwerp voor de herinrichting Torenstraat. Vanaf december 2019 - maart 2020 
werkten we het ontwerp verder uit tot bestek en tekeningen.  In maart - april 2020 houden we 
de aanbesteding samen met DNWG.  Eind september 2020 start de uitvoering van de 
werkzaamheden. 

 
Tijd 
Van februari - november 2019 maakten we samen met ondernemers, bewoners en Dorpsraad 
Meliskerke een ontwerp voor de herinrichting Torenstraat. Vanaf december 2019 - maart 2020 
werkten we het ontwerp verder uit tot bestek en tekeningen.  In maart - april 2020 houden we 
de aanbesteding samen met DNWG.  Eind september 2020 start de uitvoering van de 
werkzaamheden.  
   
  

 
Geld 
 

2.022 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP in 2019. 

In het GVVP zijn uitvoeringsprojecten opgenomen. In 2019 staat de uitvoering van de volgende 
projecten gepland; 
1. Aanpak looproutes parkeerterreinen via Zuidstraat en Noordstraat Domburg, 
2. verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Hondegemseweg- Jacob Catsweg. 
  
We ramen hiervoor in 2019 een budget van € 160.000,- 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-04-2020  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
In de begrotingsbehandeling 2020 zijn deze werkzaamheden uitgesteld naar 2021.  
1. In 2020 maken we een plan voor looproutes vanaf de parkeerterreinen via de Zuidstraat en 
Noordstraat in Domburg. Het deel in de Zuidstraat gaan we uitvoeren na realisatie van 
woningbouw op het voormalige AH-terrein.  
2. In 2020 maken we een plan voor het verbeteren van de veiligheid op het kruispunt 
Hondegemsweg- Catsweg in Grijpskerke.  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.023 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP in 2020. 

In het GVVP zijn uitvoeringsprojecten opgenomen. In 2020 staat de uitvoering van de volgende 
projecten gepland; 
1. Verbeteren verkeersveiligheid Rijsoordselaan en Burgemeester Bosselaarstraat Aagtekerke. 
2. Aansluiting fietspad Duinweg Oostkapelle. 
  
In de meerjarenramingen nemen we hiervoor een budget op van € 160.000. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  
Niet gestart 

 
Kwaliteit 
We zijn nog niet gestart. De uitvoering is in de begroting 2020 uitgesteld naar 2022. 

 
Tijd 
Uitgesteld naar 2022. 

 
Geld 
 



 

2.024 We richten een gedeelte van de Oudestraat Veere zo in dat het weer mogelijk is dit 
deel in twee richtingen te berijden. 

Een gedeelte van de Oudestraat in Veere voldoet niet meer. Dit is het deel tussen Kapellestraat en 
Wagenaarstraat. 
Dit blijkt uit een aantal zaken: 
- de huidige inrichting zorgt voor onnodige omrijbewegingen, 
- de inrichting voldoet niet aan de plannen die zijn gemaakt in Placemaking Veere. 
  
We ramen hiervoor een budget in 2019 van € 130.000. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De planvorming is gestart. Omgevingsvergunning is verleend. Bezwarentermijn loopt tot eind 
oktober.  Door direct aanwonenden zijn er bezwaren tegen het instellen van 
tweerichtingsverkeer in dit deel van de Oudestraat. We zijn in gesprek over de mogelijkheden. 
Uitvoering stond gepland voor  januari tot april 2020. Door de bezwaren is de uitvoering 
opgeschoven naar na zomerseizoen 2020. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.025 We richten de Markt in Veere opnieuw in. 

In 2013 maakten wij een handboek openbare ruimte voor de inrichting van het openbaar gebied van 
de Stad Veere. Dit deden we met onze stakeholders, zoals de Stadsraad Veere, de Stichting Veere en 
de Ondernemersvereniging, via het proces Placemaking. De herinrichting van de Markt is daarin één 
van de maatregelen. In 2018 zijn de voorbereidingen gestart. In 2019 voeren we de herinrichting uit. 
Hiervoor is al budget beschikbaar. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 19-09-2018 Einddatum: 01-03-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Werk is zo goed als afgerond. De aannemer moet de banken nog plaatsen. Daarna volgt 
eindafrekening. 

 
Tijd 
Werk is zo goed als afgerond. De aannemer moet de banken nog plaatsen. Daarna volgt 
eindafrekening.  
  

 
Geld 
 

2.026 We richten het gebied rond ’t Groentje opnieuw in. 

Herinrichting van het gebied is nodig. Nu is het een druk verkeersknooppunt met terrassen, winkels, 
de weekmarkt, fietsparkeren en groen op een heel klein gebied geconcentreerd. Dit staat op 
gespannen voet met elkaar. Samen met de stadsraad en de ondernemers maakten we in 2018 een 
herontwikkelingsplan. In de periode van oktober 2018 tot mei 2019 zal de herinrichting plaatsvinden.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 01-05-2019  
Gereed 

 
Kwaliteit 
De herinrichting van 't Groentje en de omgeving is in april 2019 afgerond. 

 
Tijd 
Zie kwaliteit. 

 
Geld 
 



 

2.027 We maken in 2019 een nieuwe verbindingsweg tussen de parallelweg N57 en de 
Fort den Haakweg. 

Het aanleggen van een nieuwe verbindingsweg is één van de plannen uit het Masterplan Fort den 
Haakweg. In het 1e kwartaal 2019 starten we met de aanleg van de nieuwe weg tussen de 
parallelweg N57 en de Fort den Haakweg. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-07-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De aanleg van de verbindingsweg is gereed. Na voltooien van de aangrenzende bouwplannen 
gaan we de verbinding met de parallelweg afmaken  en de deklaag aanbrengen. 

 
Tijd 
Zie kwaliteit 

 
Geld 
 

2.028 We maken een ontwerp voor de herinrichting van de Fort den Haakweg in 
Vrouwenpolder. 

Het herinrichten van de Fort den Haakweg is onderdeel van het Masterplan Fort den Haakweg. In 
2019 maken we hiervoor een ontwerp. In 2020 en 2021 voeren wij de herinrichting uit. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-10-2019 Einddatum: 30-04-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2019 is offerte gevraagd voor het opstellen van een definitief ontwerp. In januari 2020 gaven 
we hiervoor opdracht aan een extern bureau.  De uitvoering start eind 2020 en loopt door tot 
eind 2021.  
  

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.029 We richten de boulevard Van Schagen opnieuw in 

In overleg met belanghebbenden maakten we in 2017 een herinrichtingsplan. De boulevard richten we 
in 3 fasen opnieuw in en krijgt een uitstraling die past bij Domburg. De eerste en een deel van de 
tweede fase zijn in 2018 succesvol afgerond. Het laatste deel van de 2e fase ronden we voor het 
zomerseizoen van 2019 af. 
  
De planning en uitvoering van de 3e fase, ter hoogte van het Nehalleniagebied, stemmen we af met 
de overige plannen in dat gebied (museum/hotels). 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2017  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Door het indienen van een 2-tal bezwaren tegen het ontwerp van het laatste deel van fase 2 
konden we de herinrichting van dit deel niet afronden in 2019.  Door de huidige 
stikstofproblematiek loopt dit project opnieuw vertraging op. Uitvoering van deze fase 
kan  vermoedelijk in het najaar van 2020 gebeuren. 

 
Tijd 
Zie kwaliteit 

 
Geld 
 

D.2.04 In 2022 wordt het openbaar vervoer 15% meer gebruikt door inwoners en 
toeristen. 

We zetten ons in voor een beter gebruik van het openbaar vervoer. Dit betekent dat er goede routes 
moeten liggen, bushaltes toegankelijk zijn en overlast moet worden voorkomen. We richten ons niet 
alleen op het traditionele openbaar vervoer maar kijken naar slimme combinaties tussen verschillende 



 

vervoersvormen. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen 
en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). 
 

 
Stand van zaken 
Drie bushaltes zijn toegankelijker gemaakt in 2019. Via deelname aan de ontwikkelgroep 
'Betrouwbare, slimme verbindingen' is in 2019 meegedacht over slimmere combinaties tussen 
verschillende vervoersvormen. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.010 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in de kernen van Biggekerke, 
Koudekerke , Serooskerke en Vrouwenpolder. 

Op dit moment rijden de bussen vaak door het centrum van de kernen. In meerdere kernen geeft dit 
overlast voor de omgeving. In de genoemde kernen kan er om de kern heen gereden worden. We 
onderzoeken de voor- en nadelen van het wijzigen van de routes. Als we de uitkomsten positief 
beoordelen, passen we de routes aan in overleg met de Provincie en Connexxion. 
  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Over Serooskerke hebben we gesproken met de dorpsraad, de Provincie Zeeland en 
Connexxion over het verleggen van de busroute (lijn 133). Hier hebben we concrete plannen 
voor het verleggen van de busroute en is er voldoende draagvlak in de omgeving. Belangrijk 
onderdeel daarbij is het invoeren van een haltetaxi tussen Serooskerke en Middelburg door de 
Provincie Zeeland. We verwachten februari 2020 een voorstel voor te kunnen leggen aan B&W 
en vervolgens aan de gemeenteraad.  
Er is veel overleg geweest over de hele dienstregeling van de lijn 52/ 53. Deze is onder druk 
komen te staan, omdat de aansluitingen op de trein niet werden gehaald. Connexxion heeft 
een besluit genomen over een aangepaste dienstregeling die op 22 september 2019 is in 
gegaan. De halte in Aagtekerke vervalt een deel van de dag. De overige halten blijven 
vooralsnog bestaan. Er komen het komend jaar dus geen aanpassingen in de busroute door 
Biggekerke en Koudekerke.  We proberen het onderwerp bespreekbaar te houden bij zowel de 
Provincie als Connexxion. 

 
Tijd 
Uiteindelijk beslissen de busonderneming en de Provincie over het busvervoer. Wij kunnen wel 
invloed uitoefenen op de beslissing, wat we dan ook zoveel mogelijk doen. Het is niet gelukt de 
busroute door Biggekerke en Koudekerke in 2019 veranderd te krijgen. We blijven wel in 
gesprek voor eventuele veranderingen op wat langere termijn. 

 
Geld 
 

2.014 We werken mee aan het provinciaal onderzoek naar bundeling van openbaar 
vervoer en doelgroepenvervoer. 

Het idee is om met nieuwe combinaties de reiziger efficiënter te kunnen verplaatsen. 
De vraag naar en het aanbod van het openbaar vervoer lijken verder uit elkaar te lopen. De provincie 
doet onderzoek of en hoe openbaar vervoer gecombineerd kan worden met het doelgroepenvervoer 
van de gemeente. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-01-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We namen deel aan de Provinciale overleggen van de ontwikkelgroep 'Betrouwbare, slimme 
verbindingen' . Het idee was om Zeeuws breed een aantal mogelijke pilots uit te werken per 
regio.  Begin januari 2020 zijn de pilots (waaronder die van Veere) gepresenteerd bij en aan de 
Provincie. Begin maart 2020 vond een vervolgafspraak plaats met de Provincie. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 



 

2.015 In Serooskerke maken we een nieuwe toegankelijke halte. 

We zetten ons in voor de mobiliteit van mensen met een lichamelijke handicap. De nieuwe halte 
voeren we uit op 18 cm hoogte met geleidelijnen en rolstoelvriendelijke opritten. Iedere kern in de 
gemeente heeft inmiddels een toegankelijke bushalte met uitzondering van Serooskerke. In 
Serooskerke voeren we eerst de discussie of we de route moeten verleggen. De doelstelling is 
onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ 
uit het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Over het verleggen van de busroute (lijn 133) door Serooskerke hebben we gesproken met de 
dorpsraad, de Provincie Zeeland en Connexxion. Hier hebben we concrete plannen voor het 
verleggen van de busroute en is er voldoende draagvlak in de omgeving. We verwachten 
februari 2020 een voorstel voor te kunnen leggen aan B&W en vervolgens aan de 
gemeenteraad. Na akkoord realiseren we de bushalte en richten die zo in dat mindervaliden 
gebruik kunnen maken van de bushalte. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.2.05 We voldoen aan het afgesproken beheerniveaus 

Per onderdeel (wegen, kunstwerken, stadshaven 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: 
- de actualiteit van de beheerplannen, 
- het beheer niveau, 
- de uitvoeringsmaatregelen, 
- de ontwikkelingen, 
- en het beschikbare budget. 
Wijken we af van de afspraken in de beheerplannen en moet er daarom iets gebeuren, dan 
formuleren we een nieuwe maatregel onder deze doelstelling in de volgende begroting. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 hebben we de afgesproken onderhoudsniveaus in het algemeen gehaald. Omdat we 
geen chemische middelen meer mogen gebruiken om onkruid te bestrijden hebben we alle 
zeilen bij moeten zetten om straten en plantsoenen vrij te houden van onkruid. Dit is bijna 
overal gelukt.  

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.011 We verlengen de levensduur van kademuren in de stadshaven in Veere met 
minstens 30 jaar. 

Bij de voorbereiding op gepland onderhoud aan de Stadshaven zijn de kademuren nader 
geïnspecteerd. Bij deze tweede uitgebreide inspectie bleek dat de constructie veel slechter was dan 
uit de eerste visuele inspectie is gebleken.  
Het in het beheerplan stadshaven opgenomen bedrag voor het onderhoud is niet voldoende. Er is een 
aanvullend budget van € 1.260.000 nodig. De helft van dit bedrag benutten we al in 2018 en de 
andere helft in 2019. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
Het groot onderhoud is na aanbesteding gegund aan Bouwbedrijf Meliskerke. De kademuren 
krijgen groot onderhoud. Ook de houten vloedpalen en tussenliggende gordingen nemen we 
hierin mee. 



 

 
Tijd 
De uitvoering van fase 1 is oktober 2018 gestart. Fase 1 is maart 2019 afgerond. Fase 2 wordt 
in de periode van oktober 2019 tot april 2020 uitgevoerd. 

 
Geld 
 

2.017 We maken een overkoepelende visie op het beheer van de Openbare Ruimte. 

Beleid over de openbare ruimte ligt vast in beleids- en beheerplannen die vanuit één aspect, 
bijvoorbeeld wegen of openbaar groen, zijn geschreven. Het ontbreekt aan een overkoepelende visie 
op de openbare ruimte. Een visie waarin we alle aspecten in samenhang bekijken. Deze visie dient als 
onderlegger bij de actualisatie van beleids- en beheerplannen. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-07-2021  
Gestart 

 
Kwaliteit 
De afgelopen periode is gebruikt om het traject van het ophalen van informatie in de 
verschillende kernen af te stemmen. Er is voor gekozen om dit traject te combineren met de 
omgevingsvisie.  . 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

2.018 Verlengen contract voor het bestrijden van onkruid op verhardingen. 

Het onderhoudscontract ‘bestrijding onkruid op verhardingen’ loopt einde van 2018 af. Uit inspecties 
blijkt dat het gewenste niveau niet gehaald is. De vergoeding die de aannemer krijgt, is niet voldoende 
om het gewenste niveau te behalen. 
  
We verlengen het contract voor 1 jaar en verhogen de vergoeding zodat het niveau wel gehaald kan 
worden. Voor de opvolgende periode stellen we in 2019 een nieuw contract op. 
  
We ramen hiervoor een budget in 2019 van € 40.000. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019  
 

 
Kwaliteit 
De aanbesteding is begin 2020 afgerond. 

 
Tijd 
 

 
Geld 
 

D.2.06 In 2022 is er een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, 
bedrijven en toeristen. 

In een toeristische gemeente als Veere ligt er vaak een hoge parkeerdruk. In de kustkernen is het 
noodzakelijk om het parkeren te reguleren. Er is dan voldoende parkeerruimte voor bewoners, 
ondernemers en toeristen. 
 

 
Stand van zaken 
In 2019 is verder gewerkt aan de nieuwe Nota Parkeren. Daarin is vooral ook aandacht voor 
een betere verdeling van parkeerplaatsen tussen inwoners, bedrijven en toeristen. In 2020 
wordt de Nota behandeld in de gemeenteraad. 

Wat hebben we hiervoor gedaan? 

2.012 We stellen nieuwe uitgangspunten vast via een Nota Parkeren. 

In 2016 heeft de rekenkamer een onderzoek verricht naar het parkeerbeleid. De aanbevelingen zijn 
met name: 

 uitgangspunten en doelen opnieuw vaststellen; 
 uitgangspunten en doelen meetbaar formuleren; 



 

 beschrijven van de toekomstige gewenste situatie; 
 wijze van rapporteren op de financiën. 

Met deze nota werken we de aanbevelingen verder uit en bepalen we de nieuwe kaders 
en  uitgangspunten voor het parkeerbeleid. De nota wordt afgestemd op de resultaten uit het 
leefbaarheidsonderzoek. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 30-10-2017 Einddatum: 31-12-2022  
Gestart 

 
Kwaliteit 
In 2019 is het onderzoek leefbaarheid en toerisme uitgevoerd. Parkeren was daarbij een 
belangrijk onderdeel. Het opstellen van de nieuwe parkeernota is uitgesteld om de informatie 
uit dit onderzoek mee te kunnen nemen. De resultaten onderzoek leefbaarheid en toerisme 
zijn eind 2019 opgeleverd. In de eerste helft van 2020 leveren we de Nota Parkeren op. 

 
Tijd 
De oplevering is uitgesteld in verband met het onderzoek leefbaarheid en toerisme. 

 
Geld 
 

2.016 In 2019 schaffen we een parkeervergunningensysteem aan voor het verstrekken 
van parkeervergunningen. 

In de kernen Domburg en Veere hebben we op dit moment een parkeervergunningensysteem. 
Mogelijk breidt dit in de toekomst nog uit. Met een nieuw parkeervergunningensysteem kunnen we 
beter digitaal werken, hebben we meer mogelijkheden om maatwerk te verrichten en kunnen we 
vlotter en nauwkeuriger werken. 
De investering voor 2019 bedraagt €110.000,- 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 17-08-2019 Einddatum: 30-11-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
November 2019: CityPermit is op woensdag 27 november 2019 in productie genomen.  
In Q1 2020 wordt naast de oplevering van CityPermit het systeem nog doorontwikkeld. 

 
Tijd 
Sept 2019: Tijdspad om eind november introductie met CityPermit in productie te zijn is krap 
maar realistisch.   
Okt 2019: Door onvoorziene omstandigheden zijn er 3 weken in het implementatie traject 
uitgevallen. Dit brengt het kritieke pad in gevaar. Maatregelen genomen om alle 
werkzaamheden toch op tijd klaar te hebben.   
Nov 2019: Project in op woensdag 27 november in productie gegaan.   
Feb 2020: Doorontwikkeling ligt op schema verwachting is dat dit 31 maart in productie gaat 

 
Geld 
 

Wat heeft het gekost? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Begroting 2019 primitief Begroting na wijziging 

2019 
Realisatie 2019 Resultaat 2019 

Lasten     

2.1 Verkeer en Vervoer -4.368 -4.781 -4.647 134 
2.2 Parkeren -1.193 -1.214 -1.090 123 
2.3 Recreatieve havens -201 -202 -176 26 
Totaal Lasten -5.762 -6.197 -5.913 284 
Baten     

2.1 Verkeer en Vervoer 24 342 371 29 
2.2 Parkeren 197 180 184 3 
2.3 Recreatieve havens 157 157 155 -2 
Totaal Baten 379 679 709 30 
Resultaat -5.382 -5.518 -5.203 314 



 

Financiële analyse 

Hieronder treft u een overzicht per taakveld aan met grote mutaties van +/-  € 25.000.   
  

Taakveld Resultaat V/N 

Verkeer en vervoer 
Nog niet gereed in verband met uitvoering in winterperiode 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door het feit dat veel werkzaamheden 
worden uitgevoerd in de winterperiode om het toeristisch seizoen te ontzien. 
De werkzaamheden lopen door in het nieuwe jaar.  Het gaat om de volgende 
werkzaamheden: 
  
* Realiseren fietsparkeerplaatsen: hiervan is een budget van € 18.000 nog niet 
uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door in 2020 (realiseren diverse 
fietsparkeerplaatsen in o.a. Domburg, Zoutelande en Veere). Dit bedrag is 
hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene reserve. We stellen voor dit 
budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten laste van de reserve. 
*  Aanpassen halteplaatsen voor invaliden:  een budget van € 17.000 is nog 
niet uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog door (bushalte Serooskerke). 
Dit bedrag is hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene reserve. We 
stellen voor dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten laste van de 
reserve. 
* Uitvoeren maatregelen GVVP: een budget van € 77.000 is nog niet 
uitgegeven, de werkzaamheden lopen nog (keerpunt bus en bushalte 
Serooskerke). Dit bedrag is hierdoor ook nog niet onttrokken uit de algemene 
reserve. We stellen voor dit budget in 2020 weer beschikbaar te stellen ten 
laste van de reserve. 
  
Overig 
* Onderhoud Openbare Verlichting: Hiervan is € 61.000 niet besteed. Dit 
bedrag is in 2018 doorgeschoven in verband met problemen met de aannemer. 
Die zijn opgelost het bedrag is niet meer nodig en valt in het rekeningresultaat. 

  
€ 112 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

€ 61 

  
V 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  

V 

Parkeren 
In de exploitatie zijn een aantal meevallers. De meest opvallende afwijkingen 
zijn: 
  
* Onderhoudskosten parkeerterreinen waterschap: In afwachting van een 
nieuwe overeenkomst met het waterschap is onderhoud uitgesteld € 40.000. 
Dit bedrag valt vrij in het rekeningresultaat. 
* Stelpost parkeerterreinen waterschap:  De verlenging van de overkomst is 
nog niet rond. Stelpost van € 34.000 was daarom nog niet nodig in 2019. Dit 
bedrag valt vrij in het rekeningresultaat. 
*  Kosten aanleg parkeervakken Kanonweistraat: Er is inmiddels een andere 
oplossing overeengekomen. Het restant € 11.000 valt in daarom in het 
rekeningresultaat. 
* Exploitatiekosten software parkeervergunningen: Een positief resultaat van € 
8.000. Bedrag is geraamd voor heel 2019, maar is pas in november 
operationeel geworden. 

  
€ 93 

  
  
  
  
  

  
V 
  
  
  
  
  

Recreatieve havens 
Geen afwijkingen groter dan € 25.000. 

  
  

  
  



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Budget / Investering Realisatie Toelichting  

Exploitatielast software parkeervergunningen S 10 4 Restantbudget niet benodigd.  

GVVP 2019 (looproutes Domburg, kruising H'gemseweg/J. Catsweg Grijpskerke) I 160 0 Krediet verschuift naar 2020  

Invulling installatieverantwoordelijkheid S 7 7 Budget gerealiseerd in 2019  

Onkruidbestrijding op wegen S 40 40 Budget gerealiseerd in 2019  

Reconsructie dorpsstraat Gapinge I 750 463 Doorlopend project.  

Software parkeervergunningen I 110 64 Afronding in 2020  

Terugdraaien eenrichtingsverkeer Oudestraat Veere I 130 0 Krediet verschuift naar 2020  

Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000) I 302 302 Investering afgerond.  

Uitvoering Visie Domburg: aanleg parkeerterrein Roosjesweg I 1.067 1.111 Afgerond  

Uitvoering Visie Domburg: parkeerverwijssysteem (structureel) S 30 22 Restant valt vrij.  

Wegreconstructie (Noordweg Oostkapelle i.c.m. Dorpsstraat Okp.) I 250 200 Doorlopend project.  

I=Investering / S=Structureel / E=eenmalig      
      
      
      


