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08. Programma Openbare Ruimte

We beheren de openbare ruimte die vrij toegankelijk is. Deze buitenruimte bestaat uit wegen, pleinen, 
plantsoenen en begraafplaatsen. De openbare ruimte is belangrijk voor bewoners, bezoekers en 
bedrijven. Bewoners willen groen, veilig en rustig wonen. Bedrijven willen goede bedrijfsterreinen en 
aangename winkelgebieden met voldoende parkeergelegenheid. Bezoekers verwachten een 
aantrekkelijke buitenruimte met recreatieve mogelijkheden.
Wij zorgen voor het duurzaam beheren van de openbare ruimte. De verschillende belangen van 
bewoners, bezoekers en bedrijven zijn daarbij in evenwicht. Ook stimuleren we inwoners om zelf aan 
de slag te gaan om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden en te verbeteren. Dat willen 
wij ook tegen kosten die beheersbaar zijn. Hiervoor hebben we beleids- en beheerplannen opgesteld. 
Die houden we actueel.



8.1 Thema Wegen

8.1 Thema Wegen

Het onderhoud en de herinrichting van wegen, het onderhoud aan de openbare verlichting en 
civieltechnische kunstwerken (bruggen, trappen, steigers etc.) gebeurt op basis van beleids- en 
beheerplannen.
Volgens het coalitie-programma moeten we € 100.000 besparen. Dit kan door de kwaliteit van het 
wegennet op het onderhoudsniveau van 2012 te houden. Een deel van de wegen voldoet dan niet aan 
het referentieniveau. We proberen elk jaar een weg opnieuw in te richten, omdat de inrichting 
onvoldoende aansluit bij de functie. Dit gaat in nauw overleg met de bewoners.

Doelstellingen

Actueel houden van beheerplannen

Onze beleids- en beheerplannen (wegbeheer, openbare verlichting en civieltechnische kunstwerken) 
zijn voor een bepaalde periode vastgesteld. Dit betekent dat we deze periodiek moeten actualiseren. 
Voor de planning verwijzen we naar de paragraaf kapitaalgoederen.

Maatregelen

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.

Samen met andere gemeenten maken we afspraken over het overdragen van lichtmasten buiten de 
bebouwde kom aan de wegbeheerder (waterschap of provincie).
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2020 

Kwaliteit
De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht heeft nog niet plaatsgevonden 
omdat we eerst de uitkomsten van de pilot Terneuzen af moeten wachten.  Aan de hand van 
de ervaringen opgedaan bij dit proefproject zal het overdragen van lichtmasten Zeeland breed 
uitgerold worden. De proef in Terneuzen is inmiddels afgerond. In het 1e kwartaal worden de 
resultaten voorgelegd aan het bestuurlijk overleg. 
De overdracht van lichtmasten langs de provinciale wegen wordt ter advies voorgelegd aan het 
college. 
 

Doelstellingen

De inrichting van wegen met bijbehorend wegmeubilair moet voldoen aan de functie

Wanneer een weg door beleving, gebruik of veranderde verkeerstromen niet meer voldoet, maken we 
een plan voor een nieuwe inrichting.

Maatregelen

2.002 Uitvoering wegreconstructie Nieuwstraat, Ooststraat, Westkapelseweg, Zoutelande

Om de uitstraling, kwaliteit, verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren is de herinrichting in 
uitvoering voor de Ooststraat, Nieuwstraat en Westkapelseweg. Bewoners, ondernemers en overige 
belanghebbenden betrekken we bij de uitvoering.  
De herinrichting is gefaseerd uitgevoerd vanaf september 2016 en loopt tot Pasen 2017.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 30-06-2017 

Kwaliteit
Het voorlopig ontwerp is in september 2015 aan belanghebbenden gepresenteerd. Eind 
november is een definitief plan voor de reconstructie gepresenteerd. Een bestek wordt in het 
1e en 2e kwartaal van 2016 opgesteld. Aanbesteding zal in juni plaatsvinden.



8.004 Aanleg rotonde Burg. Huijsmanstraat Meliskerke

Om de verkeersveiligheid te vergroten leggen we op het kruispunt Kaasboerweg, Burgemeester 
Huijsmanstraat en Dorpsstraat in Meliskerke een rotonde aan. Voor de aanleg maken we een ontwerp 
en een bestek. Ook zal grondverwerving noodzakelijk zijn.  De aanleg van deze rotonde was gepland 
in 2016.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-11-2015 Einddatum: 30-04-2017 

Kwaliteit
Er is overeenstemming bereikt met de grondeigenaren over aankoop gronden om aanleg 
rotonde mogelijk te kunnen maken. Er is verder overleg  gevoerd met het waterschap over de 
afwatering en aanliggende sloten. Met de nutsbedrijven heeft afstemming plaatsgevonden over 
de te vernieuwen nutsvoorzieningen. Een voorstel voor het benodigde krediet zal in mei in de 
raad worden gebracht 
 Bestekgereedmaken zal starten maart/april. Uitvoering medio 2016

Uitvoeren wegreconstructie Kaai, Veere

We passen de Kaai aan om het uiterlijk aanzien, de verkeersveiligheid en de belevingswaarde te 
verbeteren. Het werk start in het 4e kwartaal 2014 en loopt door in 2015.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 01-05-2015 

Kwaliteit
De herinrichting is gereed en is naar tevredenheid van de omgeving en de gemeente 
uitgevoerd.



8.2 Thema Groen

8.2 Thema Groen

In het beleids- en beheerplan openbaar groen zijn in 2013 afspraken gemaakt over de kwaliteit van 
het openbaar groen. We willen de huidige kwaliteit met een lager budget handhaven en verbeteren 
door slimme keuzes te maken. Dit betekent dat we het groen zo inrichten dat we het eenvoudiger 
kunnen onderhouden. Het doel is om te voldoen aan het afgesproken beheerniveau tegen het 
afgesproken budget.
Bijzondere elementen in de openbare ruimte zijn kleine bouwwerken als tuinmuren, kerkmuren, 
"praathuisjes"' etc. Deze zijn van vanuit cultuurhistorie van grote waarde. Er is geen inventarisatie van 
deze elementen en ook geen plan voor de duurzame instandhouding. Hiervoor maken we een 
beheerplan.
Een belangrijk doel van het groenbeleidsplan is om inwoners van Veere meer te betrekken bij het 
openbaar groen. 
Door het organiseren van activiteiten maken we bewoners meer bewust van hun leefomgeving. 
Ook willen we initiatieven van bewoners en ondernemers, waarbij ze zelf aan de slag gaan om de 
kwaliteit van het groen in hun omgeving te verbeteren, steunen.

Doelstellingen

Vergroten betrokkenheid inwoners bij openbaar groen

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van 
de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen.

Maatregelen

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen

Aan de hand van het kwaliteitshandboek inspecteren we tweemaal per jaar de openbare ruimte en het 
groen. Daarnaast houden we samen met dorps- en stadsraden schouwrondes.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
In 2015 zijn twee kwaliteitsinspecties gehouden. Op basis van behoefte zijn de dorpsraden in 
meer of mindere mate betrokken geweest bij de inspecties. De resultaten bleven op een aantal 
plekken achter bij de ambitie. De oorzaak moet worden gezocht in de besparingen op budget 
en formatie, dit maakt het moeilijker om de afgesproken doelen te halen.

5.016 Jaarlijks organiseren opschoondag en boomfeestdagen

 
Jaarlijks organiseren we in het voorjaar een opschoondag en boomfeestdagen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
In 2016 organiseren we weer in alle kernen boomfeestdagen en / of opruimdagen. We hebben 
er ook dit jaar voor gekozen om niet alleen bomen te planten maar ook om allerlei andere 
werkzaamheden in het openbaar groen met de kinderen te doen. De eerste dagen zijn al 
geweest in maart en april volgen de resterende dagen. 
Buitenom het reguliere opruimwerk zijn er meer dan 10 mensen (onze ambassadeurs) bezig 
met het schoonhouden van een bepaald deel van het buitengebied. Dit gaat het hele jaar door. 
 

Groenelementen in onderhoud geven aan ondernemersverenigingen, buurten, bewoners, 
vakantieparken en / of hoveniers (burgerparticipatie)

 



Door met bewoners en bedrijven groen aan te leggen en / of te onderhouden kunnen we kosten 
besparen, maar vooral ook de kwaliteit van het groen verbeteren. Zo vergroten we ook de 
betrokkenheid van bewoners met hun leefomgeving. Jaarlijks starten we minimaal 3 nieuwe projecten.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 20-09-2013 Einddatum: 31-12-2017 

Kwaliteit
De voorgenomen besparing voor 2015 door het overdragen van groen etc. is gerealiseerd. In 
2015 zijn weer een aantal nieuw projecten gestart. In het kader van het leefbaarheidsfonds 
zijn nieuwe initiatieven ontstaan waarbij groepen bewoners een stuk openbare ruimte willen 
herinrichten en samen willen onderhouden. In 2015 zijn nog geen bijdragen toegewezen aan 
projecten in het openbaar groen, maar we weten dat er een aantal leuke initiatieven worden 
voorbereid. 
 

Doelstellingen

Voldoen aan de wettelijke voorschriften

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) voor 2016 invoeren. De BGT is een zeer 
gedetailleerd (kaart) bestand van de openbare ruimte waar alle gegevens over die openbare ruimte 
(dus ook over het groen) aan vasthangen. Voor 2016 moeten we deze basisregistratie hebben 
ingevoerd. 

Maatregelen

8.009 Inrichten Basisregistratie Grootschalige Topografie

Als bronhouder zijn we zelf verantwoordelijk voor ‘ons’ stukje van de kaart. Tegelijk is het belangrijk 
om de BGT zo goed mogelijk in te zetten in de werkpraktijk. Onze beheerssoftware en -processen 
passen we aan op de BGT.
In 2014 zijn we in de regio Zeeland gestart met het aanpassen van bestanden. In 2016 moet de BGT 
volledig zijn ingericht.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 24-03-2013 Einddatum: 31-12-2016 

Kwaliteit
De invoering van de BGT loopt achter op de planning. Het project is Zeeland breed 
opgepakt in samenwerking met een aantal partijen. Er zijn problemen met de kwaliteit van de 
opgeleverde bestanden. Oplevering voor 1 januari 2016 was niet haalbaar. De nieuwe 
planning gaat uit van oplevering in maart 2016. Dit is later dan de wettelijke termijn. Vanuit het 
samenwerkingsverband BGT zijn hierover afspraken gemaakt met het ministerie van IenM. Het 
ministerie zal soepel omgaan met de feitelijke aanleveringscriteria. 
Er is een project gestart voor de aanpassing van de beheersoftware aan de BGT.

Doelstellingen

Voldoen aan het afgesproken beheerniveau

We willen de inrichting en beheer van het groen zodanig aanpassen dat we het 
afgesproken kwaliteitsniveau kunnen handhaven tegen het afgesproken budget. Voor het meten van 
de kwaliteit maken we gebruik van de landelijke systematiek van de CROW. We streven naar niveau 
B en op bijzondere plekken (centrum van kernen etc.) naar niveau A.  Niveau B kan je als "voldoende" 
omschrijven en A als "goed".

Maatregelen

5.023 Afstoten Trimbos

Het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke heeft zijn functie verloren. Het onderhoud is inmiddels 
geminimaliseerd.  De volgende stap is gezet.  De vraag hierbij is of het perceel een andere functie kan 
krijgen en of we het kunnen afstoten. De resultaten van dit onderzoek hebben we op 5 juli 2016 aan 
de gemeenteraad voorgelegd. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats.



Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2014 Einddatum: 01-01-2018 

Kwaliteit
Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar de exacte eigendomssituatie (volgens de 
kadastrale gegevens is het perceel in eigendom bij het Burgelijk Armbestuur te Meliskerke). De 
Rompwet instellingen van weldadigheid van 1912 is grotendeels in 1965 vervallen. In het 
kader daarvan zijn in 1964 gronden verdeeld, maar is mogelijk het perceel aan de Kelderweg 
over het hoofd gezien en is dit perceel niet naar de toenmalige gemeente Aagtekerke 
overgegaan. Omdat er ook nog een paar artikelen van de Rompwet van kracht zijn, hebben wij 
de eigendomsvraag voorgelegd aan het Zeeuws Archief en aan een notaris. Dit onderzoek 
moet eerst afgerond zijn vooraleer er vervolg stappen gezet kunnen worden. Wij zullen u in de 
raadsvergadering van juni 2016 nader informeren. 
 

Inrichting groen aanpassen en realiseren besparing

Dit doen we door een aantal banken en afvalbakken weg te halen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
De inrichting van veel plantsoenen is aangepast zodat ze eenvoudiger te onderhouden zijn. 
Het aantal bakken en banken is gereduceerd. 
De besparing is inmiddels gerealiseerd.



8.3 Thema Verkeer en parkeren

8.3 Thema Verkeer en parkeren

We willen een adequate vorm van openbaar vervoer voor onze inwoners houden, ook voor minder-
validen. We stimuleren het gebruik van de fiets. De verkeersveiligheid in de gemeente krijgt blijvend 
aandacht en we passen onveilige situaties aan wanneer dat nodig is.
Door parkeerregulering willen we de overlast voor de eigen bewoners beperken en onze 
gasten voldoende parkeermogelijkheden bieden. Dit geldt vooral voor de toeristische gebieden. Bij 
parkeerregulering hoort ook goede handhaving. Soms is maatwerk noodzakelijk. In andere 
gevallen kijken we of we eenduidigheid in beleid kunnen krijgen. We volgen de effecten van ons 
parkeerbeleid op de voet. Als het nodig is stellen we dit bij. Zoekverkeer in de kernen willen we 
beperken. Door differentiatie van tarieven en goede systemen, maken we plekken waar veel toeristen 
komen verkeersluw.

Doelstellingen

Optimaliseren van het parkeerbeleid

We zorgen voor voldoende parkeergelegenheid voor inwoners en bezoekers. We zorgen ervoor dat 
de parkeerterreinen goed te vinden zijn en dat er geen onnodig zoekverkeer door kernen rijdt.

Maatregelen

Eenduidig maken vergunningen en tarieven parkeren

We hebben nu te maken met verschillende vergunningen en tarieven. Eenduidgheid is belangrijk en 
maatwerk moet mogelijk blijven. De uitslag van de enquete onder bewoners en gebruikers nemen we 
mee in de evaluatie parkeren over 2014. In december 2014 bieden we een voorstel aan om de 
verschillende parkeerverordeningen te wijzigen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-05-2015 

Kwaliteit
In de raadsvergadering van december 2014 heeft u ingestemd met een aantal wijzigingen. 
Deze wijzigingen zijn allemaal uitgevoerd.

Vervangen parkeerautomaten

We gaan een aantal parkeerautomaten vervangen en aanpassen. Zo bieden we 
moderne betaalmogelijkheden aan en  goed werkende apparatuur. In de prioriteitenplanning is 
hiervoor een bedrag opgenomen.  
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-04-2015 

Kwaliteit
Alle vervangingen hebben plaatsgevonden. Alle oude parkeerautomaten hebben een upgrade 
gekregen waarmee ook pinnen weer mogelijk is op alle parkeerterreinen.

Zorgen voor goede parkeerverwijzingsborden / -systemen.

Voor een goede spreiding  willen we onze bezoekers snel geleiden naar de juiste 
parkeerterreinen. Hiervoor hebben we goede verwijzingsborden nodig. In de kern Veere plaatsen 
we in 2015 een dynamisch parkeerverwijssysteem.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-09-2015 

Kwaliteit
Met dit systeem kunnen we real time het zoekverkeer sturen naar de beschikbare 
parkeerplaatsen. Inmiddels werkt het systeem.



Doelstellingen

Stimuleren gebruik fiets

Mensen fietsen steeds vaker en blijven ook langer fietsen door het gebruik van de e- bike. Dit is een 
goede ontwikkeling, maar hier zijn ook maatregelen voor nodig.

Maatregelen

Opstellen fietsplan

In het fietsplan nemen we de knelpunten op die na een inventarisatie bij bewoners naar voren komen. 
De eenvoudige knelpunten lossen we op. De totale beleidsmatige verwerking gebeurt in het verkeer 
en vervoersplan (GVVP).
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 01-09-2015 

Kwaliteit
Het fietsplan is afgerond en vastgesteld door B&W. De belangrijkste knelpunten zijn met dit 
jaar nog opgelost. De overige knelpunten worden gecombineerd met geplande 
werkzaamheden aan de weg.

Doelstellingen

Verbeteren toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor minder validen

De Europese Unie heeft richtlijnen voor de toegankelijkheid van openbaar vervoer voor minder-
validen. Om hieraan te voldoen moeten we bushalten aanpassen.   

Maatregelen

2.012 Aanpassen van bushalten voor minder validen

De doelstelling is dat in 2017 alle haltes uit het Halteplan 2016+ aangepast zijn aan de nieuwe 
richtlijnen. Daarmee is in iedere kern minimaal  een toegankelijke halte. Overige haltes passen we aan 
als we onderhoud aan de betreffende weg uitvoeren.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 11-02-2013 Einddatum: 31-07-2017 

Kwaliteit
De werkzaamheden zijn stil komen te liggen met de nieuwe concessie en de daarbij 
behorende nieuwe eisen aan de haltes. De concessie is inmiddels verleend en de nieuwe 
dienstregeling is bekend. De Provincie heeft nieuwe eisen waar de haltes aan moeten voldoen, 
qua situering en vormgeving. Dit is Zeelandbreed besproken. Er is overleg geweest met de 
provincie over welke haltes moeten worden aangepast. Dit hebben we uitgewerkt in een 
plan. In 2016  gaan we verder met het aanpassen van de haltes. 
 

8.012 Opstellen halteplan

In 2015 heeft de provincie Zeeland het openbaar vervoer opnieuw aanbesteed. Hierdoor zijn 
routes verandert. Dit heeft effect op de locatie van bushalten. We moeten hiervoor ons 
halteplan aanpassen en waarschijnlijk ook bushalten verplaatsen.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-01-2016 

Kwaliteit
Inmiddels is de nieuwe dienstregeling van start gegaan. De gemeente heeft deelgenomen aan 
overleg over hoe de haltes moeten worden ingericht. We hebben een plan gemaakt welke 
haltes aangepast moeten worden en op welke wijze. 
  
  
 



Doelstellingen

Verbeteren verkeersonveilige situaties

Het meerjarenprogramma Verkeersveiligheid 2011-2015 is afgerond. We volgen of de oplossingen 
voldoende zijn en / of er geen nieuwe onveilige situaties ontstaan. Het doel is om het aantal 
slachtoffers met letsel als gevolg van een verkeersongeval minimaal gelijk te houden op het niveau 
van 2015.

Maatregelen

Verkeersonveilige situaties aanpakken

In 2010 hebben we een uitvoeringsprogramma opgesteld om de grootste knelpunten op het gebied 
van verkeersveiligheid op te lossen. De uitvoering van het plan loopt door in 2015. In 2015 pakken we 
het kruispunt Kaasboerweg, Burgemeester Huijsmanstraat en Dorpstraat in Meliskerke aan.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 11-02-2013 Einddatum: 31-12-2015 

Kwaliteit
Het resterende budget "Verkeersonveilige situaties aanpakken" wordt ingezet voor de 
reconstructie Nieuwstraat- Ooststraat - Westkapelseweg. De uitvoering van de verbetering van 
de Prelaatweg is in 2015 afgerond. Door toekenning van subsidie kan met de reconstructie van 
de Nieuwstraat - Ooststraat - Westkapelseweg in 2016 gestart worden. In juni 2015 zijn we 
gestart met onderzoek om te kijken hoe de kruising Dorpstraat, Kaasboerweg in 
Meliskerke veiliger gemaakt kan worden. 
  
 

Doelstellingen

Zorgen voor een goede verdeling van verkeersstromen voor nu en in de toekomst

We willen verkeerstromen beter verdelen door aanpassingen te maken in de verkeerscirculatie. We 
willen ons wegennet meer toekomstbestendig maken met behulp van een verkeers- en vervoersplan.

Maatregelen

2.010 Opstellen verkeer en vervoersplan (GVVP)

In nauw overleg met bewoners, ondernemers en andere overheden is het gemeentelijk verkeer- en 
vervoersplan (GVVP) opgesteld. Tegelijk is samen met de andere Walcherse overheden gewerkt aan 
een verkeerscirculatieplan voor Walcheren. De uitkomsten van het Verkeerscirculatieplan Walcheren 
zijn verwerkt in het GVVP. Het college heeft het concept GVVP in november 2016 vrijgegeven voor 
formele inspraak.
Iedereen kon tot medio februari 2017 reageren. Alle reacties zijn in een inspraaknota opgenomen en 
het plan is waar nodig nog aangepast.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-01-2015 Einddatum: 31-10-2016 

Kwaliteit
De opdracht is aanbesteed aan adviesbureau Ligtermoet& Partners. We hanteren het I-O-B 
proces. De beleidsagenda is vastgesteld in de raad van 17 december 2015. De volgende fase 
is de uitwerking van het GVVP.



8.4 Thema Begraafplaatsen

8.4 Thema Begraafplaatsen

Begraafplaatsen zijn een belangrijke onderdeel van de openbare ruimte en dragen bij aan de sociale 
binding in kernen. We willen in iedere kern een begraafplaats van een hoge kwaliteit tegen 
acceptabele tarieven die in ieder geval niet verder stijgen. We willen dat begravingen met grootste 
mogelijke zorgvuldigheid worden geregeld. We willen voldoende grafruimte om de komende 25 jaar in 
iedere kern aan de behoefte te voldoen.

Doelstellingen

De tarieven voor begraven niet verder laten stijgen.

Begraafplaatsen breiden uit en de kosten voor aanleg en onderhoud stjgen. Er zijn besparingen 
nodig op onderhoud of extra inkomsten. Dit kan door bijvoorbeeld de mogelijkheid te geven om 
grafrechten te verlengen. 

Maatregelen

Maken en vaststellen ontwikkel en beheervisie begraafplaatsen

De uitkomsten van de discussienota begraafplaatsen (vastgesteld in 2014) vertalen 
naar een ontwikkel- en beheervisie. In februari 2015 bieden we de visie aan.
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 10-10-2013 Einddatum: 01-07-2015 

Kwaliteit
In  de raadsvergadering van 12-2-2015 is de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen 
vastgesteld. 
 

Doelstellingen

Voorzien in voldoende grafruimte

We willen in iedere kern voldoende grafruimte op een kwalitatief goede begraafplaats.

Maatregelen

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

In Koudekerke en Domburg ontstaat gebrek aan grafruimte. In 2015 zijn we daarom gestart met de 
planvorming uitbreiding van de capaciteit op deze begraafplaatsen. In januari 2016 nam uw raad 
een besluit over de wijze van uitbreiden, de planning en is krediet ter beschikking gesteld.   
In Domburg is gekozen voor uitbreiding van de begraafplaats. De grond voor de uitbreiding is nog niet 
verworven, naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2017. Zodra de grond is verworven realiseren 
we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog een jaar nazakken voordat we 
met de realisatie kunnen starten. 
In Koudekerke is de keuze gevallen op het verhogen van een bestaand grafveld. Dit betekent dat we 
een aantal grafmonumenten moeten verwijderen en als de nabestaanden dat wensen op dezelfde 
plek (maar wat hoger) weer terugplaatsen. We nemen de tijd om uitgebreid te communiceren, 
waarmee we willen voorkomen dat nabestaanden worden verrast met veranderingen op de 
begraafplaats. Dit traject ronden we af in 2018 en daarna starten we met de realisatie.
 
Portefeuillehouder: Melse J.
Startdatum: 01-04-2014 Einddatum: 31-12-2018 

Kwaliteit
In de raad van februari 2015 is  de ontwikkel- en beheervisie begraafplaatsen vastgesteld.  
In 2015 zijn we gestart met de planvorming rondom de uitbreiding van de begraafruimte in 
Koudekerke en Domburg. Voor de zomer zijn er gesprekken geweest met de dorpsraden. In 
zijn er zowel in Domburg en Koudekerke inspraakavonden geweest. Aan de hand van de 



reacties is er verder gewerkt aan het ontwerp en het raadsvoorstel. Het voorstel is in januari 
2016 vastgesteld door de raad.  
  
  

Relevante beleidskaders/-nota

Wegen 
 Beheerplan wegen 2013 -2017
 Beleid- en beheerplan openbare verlichting 2012 – 2017
 Beleid- en beheerplan civieltechnische kunstwerken 2011 -2015
 Meerjarenprogramma wegreconstructies 2014- 2018

Groen 
 Beleid en beheerplan openbaar groen 2013 -2023

Verkeer en parkeren 
 Gemeentelijk wegencategoriseringsplan 2000
 Parkeerbeleidsplan 2004
 Uitvoeringsnotitie halteplaatsen 2008
 Meerjarenprogramma aanpak verkeersknelpunten 2011 – 2015

Begraafplaatsen 
 Visie op begraafplaatsen 2004
 Discussie Nota voor een ontwikkel en beheervisie Veere begraafplaatsen 2015 -2025

Trends en ontwikkelingen

Algemeen 
Intergemeentelijke samenwerking zowel regionaal (met de buurgemeenten) als provinciaal geeft 
kansen voor kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen.
Met ingang van 2015 moeten we voor alle gegevensbestanden over de openbare ruimte gebruik gaan 
maken van de BGT (basisregistratie grootschalige topografie). De huidige digtiale bestanden (kaarten) 
moeten we hiervoor vervangen.
Wegen 
Verbod op het gebruik van glyfosaat (round-up) op wegen vanaf 2015. Hierdoor vallen de kosten voor 
het onkruidvrijhouden van wegen hoger uit.
Verkeer en vervoer 
Nieuwe concessie openbaar vervoer met ingang van 2015.
Technische ontwikkelingen bij parkeerautomaten. Er steeds meer vraag naar betalen met pin. 
Hiervoor zijn verschillende opties.
Groen
Verbod op het gebruik van een aantal chemische middelen in het openbaar groen vanaf 2015. 
Hierdoor wordt het moeilijker om overal het afgesproken onderhoudsniveau te halen.

Wat heeft het gekost op programmaniveau?
Bedragen x1000

Exploitatie Begroting 2015 primitief Begroting 2015 actueel Rekening 2015 Saldo 2015
Lasten 8.477 8.907 8.854 377
Baten 2.632 3.305 3.353 721
Resultaat -5.845 -5.602 -5.502 344

Wat heeft het gekost op productniveau?
Bedragen x1000



Exploitatie Begroting 2015 
primitief

Begroting 2015 
actueel

Rekening 
2015

Saldo 
2015

Lasten
Verkeer en vervoer. 434 577 509 76
Parkeerbeleid 159 327 329 170
Parkeerheffingen 1.259 1.324 1.245 -14
Wegbeheer 3.761 3.733 3.669 -92
Openbare verlichting. 315 323 330 15
Openbaar groen 1.784 1.922 2.051 266
Gemeentelijke 
begraafplaatsen

764 701 720 -44

Totaal Lasten 8.477 8.907 8.854 377
Baten
Verkeer en vervoer. 1 1 3 2
Parkeerbeleid 34 46 47 13
Parkeerheffingen 2.131 2.557 2.577 446
Wegbeheer 23 238 251 229
Openbare verlichting. 0 9 9 9
Openbaar groen 30 42 46 15
Gemeentelijke 
begraafplaatsen

413 413 420 7

Totaal Baten 2.632 3.305 3.353 721
Resultaat -5.845 -5.602 -5.502 344



Investeringen

Investeringen (x € 1.000) Jaarta
l

Krediet Bedrag Voortgang Toelichting

Wegreconstructie 2015 I 500 25 Uitvoering 2016-2017 
doorgaande route 
Zoutelande

vervanging armaturen 2015 I 110 36 Afronding in 2016
vervanging lichtmasten 2015 I 48 13 Afronding in 2016
Halteplaatsen/ toegankelijkheid 
openbaar vervoer minder validen t/m 
2015

2015 I 23 0 Afronding in 2016

Basiskaart Grootschalige Topografie 2015 I 80 0 Afronding in 2016
Opstellen gemeentelijk verkeers- en 
vervoersplan

2015 I 100 20 Afronding in 2016

Wegreconstructie 2014 I 270 270 Afgerond
Vervanging armaturen 2014 I 144 144 Afgerond
Vervanging lichtmasten 2014 I 35 35 Afgerond
Halteplaatsen openbaar vervoer minder 
validen

2014 E 23 0 Afronding in 2016

Vervanging 17 parkeerautomaten 2015 I 470 190 Afgerond, ca. 40 
automaten gereviseerd 
via eenmalige 
middelen.

Basiskaart Grootschalige Topografie 2014 I 80 51 Afronding in 2016
Onderzoek begraafplaatsen 2013 E 25 25 Afgerond
Halteplaatsen/toegankelijkheid openbaar 
vervoer minder validen

2013 E 23 0 Afronding in 2016

Opheffen verkeersonveilige situaties 2013 E 100 81 Afronding in 2016
Inspectie stadshaven Veere 2013 I 8 8 Gereed, afronding in 

2015
Uitbreiding begraafplaatsen Koudekerke 
en Domburg

Uitvoering in latere 
jaren, afhankelijk van 
herbeoordeling 
begraafruimte




