
 
 
 

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. 

Relevante beleidskaders/nota's 

 Wegbeheerplan 2017 – 2021 
 Beheerplan Civiel technische kunstwerken 2017 -2021 
 Beheer- en beleidsplan openbare verlichting 2017 – 2021  
 Beheerplan Stadshaven 
 Gemeentelijk Verkeer- en vervoerplan (GVVP) 2017-2027 
 Provinciaal Verkeer- en vervoerplan (PVVP) 2016 
 Parkeerbeleidsplan 2004 
 Halteplan 2016+ 
 Uitvoeringsprogramma GVVP 2018-2022 
 Verkeerscirculatieplan Walcheren (vastgesteld door de Provincie in 2018) 

  

Trends en ontwikkelingen 

Algemeen  
Samenwerking met andere gemeenten maar ook met Provincie en het Waterschap geeft kansen voor 
kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen. Bij onderwerpen als geo-informatie, 
gladheidsbestrijding, het onderhoud van de openbare verlichting, regelgeving over kabels en leidingen 
en nog een aantal andere onderwerpen werken we  intensief samen. We verkennen de mogelijkheden 
voor samenwerking op andere onderdelen als het onderhoud van wegen, ingenieursdiensten en 
beheer van data. 
Wegen  
De gevolgen van klimaatverandering worden steeds meer zichtbaar en dit heeft ook effect op het 
onderhoud van wegen. Het water en rioolstelsel passen we aan op de gevolgen van de verandering 
en er valt dan niet aan te ontkomen dat de weg "open" moet en opnieuw moet worden bestraat. Veere 
vergrijst en steeds meer ouderen blijven ook op latere leeftijd actief, bij het onderhoud en de inrichting 
van wegen houden we hier rekening mee. Ook het wegareaal “vergrijst” en de prognose is dat we de 
komende jaren meer moeten doen om onze wegen op niveau te halen. 
Verkeer en vervoer  
De Provincie heeft in 2016 het nieuwe Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan vastgesteld. Voor 
Walcheren is dit plan verder uitgewerkt in een verkeerscirculatieplan, een wegencategoriseringplan en 
een gebiedsgerichte aanpak voor de uitvoering (GGA). De groei van het toerisme geeft een grotere 
parkeerdruk en meer verkeersbewegingen en heeft effect op de leefbaarheid in een aantal kernen. De 
technologische ontwikkelingen in betaald parkeren en parkeerhandhaving gaan hard. Er komen 
steeds meer alternatieven voor muntgeld beschikbaar. Een deel daarvan moeten we verplicht gaan 
gebruiken. Gemeenten in het land experimenteren met verschillende soorten scanapparatuur voor 
handhaving. 

Wat willen we bereiken? 

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. 
 



 

Wat gaan we daar voor doen? 

2.030 We maken extra fietsparkeerplekken 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.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022  
 

D.2.02 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. 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

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 
We zijn de voorbereidingen van de O fase van het I-O-B proces  gestart. In verband met de 
gewenste onderzoeken naar leefbaarheid en de wens voor integrale beleidskeuzes laten we 
deze onderwerpen gelijk lopen. We zetten nu de onderzoeken voor kleefbaarheid en parkeren 
uit. Deze resultaten vormen samen belangrijke input voor het vervolg. Ondertussen starten we 
de voorbereiding. 

2.041 We verbeteren de kwaliteit en inrichting van de kustparkeerplaats aan de 
Fort den Haakweg in Vrouwenpolder. 
Dit parkeerterrein heeft een kale uitstraling en is geen uitnodigende plek om onze gasten te 
ontvangen. Wij richten het opnieuw in tot zogenaamde ‘onthaalkamer’ met een groene en meer 
duurzame uitstraling. Wij brengen nieuwe verhardingen aan, verbeteren het waterbeheer en voegen 
nieuwe groenbeplanting toe. We verwachten hiervan 50% subsidie te krijgen. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Einddatum: 31-12-2022  
 

2.044 We onderhouden en managen de parkeerverwijssystemen in Domburg en 
Veere en de parkeerautomaten in de gehele gemeente. 
We willen dat de parkeerverwijssystemen in Domburg en Veere naar behoren werken en dit zelfde 
geldt voor de 64 parkeerautomaten. We willen daarvoor de formatie van het cluster Toezicht & 
Handhaving uitbreiden met 0,5 fte.    
Portefeuillehouder: Arie Schot 
 



 

D.2.03 In 2032 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. 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

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 5 november 2018 gestart en is 
voor Pasen 2019 afgerond. Het tweede deel van de Waterstraat wat oorspronkelijk in de 
tweede fase zat is ook in de eerste fase uitgevoerd. De werkzaamheden in de Waterstraat zijn 
voor 15 juni 2019 afgerond. De uitvoering van de Waterstraat is in afstemming en in overleg 
met de omgeving naar voor gehaald.  
De tweede fase (Noordweg) start januari 2020 en moet voor Pasen 2020 gereed zijn. 

2.034 We evalueren in 2020 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: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 

2.035 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. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021  
 

2.036 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. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020  
 



 

2.037 We maken 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 2019 is de nieuwe weg tussen de parallelweg N57 en de Fort den Haakweg als 
bouwweg aangelegd. Na afronding van de aanliggende bouwprojecten maken we de weg geschikt 
voor alle verkeer. Als extra eis heeft Rijkswaterstaat gesteld dat we een bijdrage moeten leveren aan 
de verbreding van de paralelweg langs de N57 om het verkeer af te kunnen wikkelen. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021  
 

2.038 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 
2020 maken we hiervoor een ontwerp. In 2021 en 2022 voeren wij de herinrichting uit. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022  
 

2.039 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 2020 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 Einddatum: 31-12-2020  
 

2.042 We doen een tracéstudie naar nieuwe wegen rond Grijpskerke en 
Aagtekerke. 
Als gevolg van nieuwe verkeersstromen op Walcheren is de verkeersintensiteit op de doorgaande 
routes door Grijpskerke en Aagtekerke aanzienlijk toegenomen. Om in de toekomst een oplossing te 
kunnen bieden aan de groeiende verkeersintensiteit doen we 2020 onderzoek naar mogelijkheden 
voor aanleg van rondwegen om deze dorpen. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  
 

2.043 We doen onderzoek naar de verkeersafwikkeling over de Van 
Dishoeckstraat en Singel in Domburg. 
Als gevolg van toenemende verkeersintensiteiten in Domburg gaan we onderzoek doen naar de 
verkeersafwikkeling door de Van Dishoeckstraat en Singel in Domburg. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  
 

2.045 We passen de inrichting van de Traverse in Domburg aan op de nieuwe 
situatie. 
In 2020 passen we de inrichting van de Traverse aan. Door de vele wijzigingen langs de Traverse 
(Nieuwe supermarkt en uitbreiding parkeervoorzieningen) werkt de huidige inrichting niet meer goed. 
Met gevaarlijke situaties als gevolg. Door aanpassingen maken we de Traverse weer veilig. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 



 

2.046 We verbeteren de verkeerskwaliteit voor twee knelpunten uit het GVVP. 
In het GVVP zijn uitvoeringsprojecten opgenomen. In 2019 stond de uitvoering van de volgende 
projecten gepland; 
1. Aanpak looproutes parkeerterreinen via Zuidstraat en Noordstraat Domburg, 
2. verbeteren verkeersveiligheid kruispunt Hondegemseweg- Jacob Catsweg Grijspskerke. 
  
Als bezuinigingsmaatregel is de uitvoering opgeschoven naar 2021.  
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2022  
 

D.2.04 In 2022 telt het openbaar vervoer op het grondgebied van Veere 15% 
meer instappers dan in 2019. De inspanningen van de gemeente Veere liggen 
vooral op het vlak van ketenmobiliteit en op de doelgroep ouderen. 
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). 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

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 nemen deel aan de gesprekken. Er zouden Zeeuws breed een aantal mogelijke pilots 
uitgewerkt worden per regio.  De Provincie heeft besloten de pilots uit te stellen. Dit in 
afwachting van de uitkomsten van een onderzoek naar een nieuw te ontwikkelen 
gemeentelijke vervoerscentrale 2.0. 

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: 01-05-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
We zijn met Connexxion en de dorpsraad in overleg over de route van buslijn 133. De locatie 
van de bushalte hangt af van de uitkomst van deze overleggen. We verkennen alle opties en 
zoeken naar de beste oplossing met het meeste draagvlak. We verwachten medio oktober een 
definitief besluit te kunnen nemen over de route van lijn 133. Daarna realiseren we de bushalte 
en richten die zo in dat mindervaliden gebruik kunnen maken van de bushalte.   

2.040 Waar mogelijk passen we de busroutes aan in Biggekerke, Koudekerke en 
Serooskerke. 
In diverse kernen ondervinden bewoners overlast van het openbaar vervoer. De huidige 
dienstregeling staat ook onder druk, de reistijden worden in bijna de helft van de gevallen niet gehaald 
. We onderzoeken of we de routes kunnen wijzigen in overleg met Connexxion en de Provincie. Waar 
mogelijk passen we de routes aan. De doelstelling is onderdeel van het beleidsdoel ‘Inzet voor 



 

behoud vaste buslijnen en investeren in duurzaam vervoer’ uit het Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP). 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Einddatum: 31-12-2020  
 

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. 
 

Wat gaan we daar voor doen? 

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: 31-12-2020  
Gestart 

 
Kwaliteit 
 

2.031 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. De constructie van de kademuren blijkt veel slechter dan we dachten na een eerste 
visuele inspectie. Dit bleek bij een tweede nadere inspectie. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2020  
 

2.032 We werken het achterstallig onderhoud aan de bewegwijzering weg. 
De staat van een deel van de bewegwijzering is slecht en een groot deel is toe aan vervanging. Het is 
niet mogelijk deze vervanging uit te voeren binnen het exploitatiebudget. Door eenmalig een 
inhaalslag te maken is de bewegwijzering weer op orde. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2021  
 

2.033 We dragen de openbare verlichting in het buitengebied over aan het 
waterschap. 
Een groot deel van de openbare verlichting in het buitengebied is eigendom van de gemeente. Door 
de overdracht van de lichtmasten creëren we duidelijkheid voor de weggebruiker. Het beheer en 
onderhoud van de lichtmasten komt hierdoor te liggen bij de beheerder van de weg waar de lichtmast 
langs staat. Dit bevordert gelijk ook de efficiëntie van beheer en onderhoud. Op de langere termijn 
betekend dit een besparing op beheer en onderhoud. 
Portefeuillehouder: Arie Schot 
Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020  
 



 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
 Exploitatie Rekening 2018 Actuele begroting 2019 Begroting 2020 primitief Begroting 2021 primitief Begroting 2022 primitief Begroting 2023 primitief 

Lasten -6.226 -6.281 -6.548 -6.622 -6.647 -6.654 

Baten 623 408 385 385 385 385 

Resultaat -5.602 -5.873 -6.163 -6.237 -6.262 -6.269 



 

Prioriteiten 

Prioriteit I/S/E Investering 2020 2021 2022 2023   1000 

Domburg, Boulevard Schaegen fase 3 I 319 5 18 18 18    

GVVP 2020 (Rijsoordeselaan/Burg. Bosselaarstraat Aagtekerke en aansl. fietspad Duinweg Oostkapelle) I 160 2 9 9 9    

Reconstructie Torenstraat Meliskerke I 805 12 44 44 44    

Vervanging lichtmasten 2020 I 143 2 6 6 6    

Vervanging armaturen 2020 I 53 1 3 3 3    

Vervangen lichtmasten (extra 2020) I 70 1 3 3 3    

Vervangen armaturen (extra 2020) I 216 3 14 14 14    

Tracestudie rondweg Grijpskerke en Aagtekerke E  30       

Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, eenmalige vergoeding (te betalen in 4 termijnen) E  40 40 40 40    

Overdragen en verwijderen openbare verlichting, afboeken boekwaarde E  85       

Overdragen en verwijderen openbare verlichting, btw-herziening E  5       

Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) kosten verwijderen E  46       

Overdragen openbare verlichting aan Waterschap, exploitatievergoeding voor 10 jaar (neemt jaarlijks met 10% af tot nul) S  P.M.       

Overdragen openbare verlichting aan Waterschap en Verwijderen openbare verlichting (licht-donker-beleid) minder exploitatielasten. S  P.M.       

Verkeer en vervoer, fietsparkeren I 40 1 2 2 2    

Plein Schotse Hoek voor de Spil Gapinge I 150 2 8 8 8    

Verbreden parallelweg Fort den Haak I 150 2 8 8 8    

Verkeer en vervoer, kleine verkeerskundige aanpassingen - verhogen budget n.a.v. toename klachten S 0 25 25 25 25    

Bewakingscamera's jaarlijks  plaatsen, verwijderen,  onderhoud en beheer S 0 1 1 1 1    

Beheer parkeerverwijssysteem (0,5 FTE) S 0 27 27 27 27    

Schoonmaakkosten uitbreiding nieuw toilet op parkeerterrein Roosjesweg. S 0 13 13 13 13    

Upgrade parkeerterrein Breezand bij Fort den Haak in Vrouwenpolder. I 363 5 20 20 20    

Ombouwen parkeerautomaten tbv contactloos betalen (vervangen 60 automaten x €10K). I 236 4 27 27 27    

Hogere huurlasten Waterschapsterreinen S 0 5 15 25 35    

Wegvallen opbrengsten terreinen Vlissingen/Noord-Beveland S 0 P.M.       

Opplussen parkeerterreinen (onthaalkamers) I P.M.        

Nota parkeren E  P.M.       

Anders inzetten van parkeerterreinen I P.M.        

Achterstallig onderhoud bewegwijzering wegwerken E  125       



 

GVVP 2021 I pm        

Uitvoering GVVP: maatregelen Domburg (onderdeel van totaal investering € 1.236.000) I 934  14 51 51    

Vervangen armaturen 2021 I 269  4 17 17    

Vervangen lichtmasten 2021 I 212  3 8 8    

Kust is breder dan het strand - 2e ronde plaatsing units I 150  2 17 17    

Kust is breder dan het strand - 2e ronde plaatsing units / onderhoud S   33 33 33    

Onderzoek aanpassen Van Dishoeckstraat en Singel E   10      

Wegreconstructie (nog te bepalen) I 250   4 14    

Vervangen lichtmasten 2022 I 35   1 1    

Vervangen armaturen 2022 I 35   1 2    

Plein Kampveerse toren vlg placemaking I 110   2 6    

Vervangen lichtmasten 2023 I 164    2    

Vervangen armaturen 2023 I 172    3    

Krediet Wegreconstructie 2023 I 275    4    

Aanpassen Veerseweg tbv veiligheid I 50    1    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


