
5. Sport, cultuur en recreatie



Programma inleiding

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
 Ontwikkeling visie Kijk op cultuur
 Nota Kunst in de openbare ruimte
 Museumnota Kostelijk en Kostbaar 2013-2016
 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

 Ontgroening en vergrijzing
 Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal
 Meer samenwerking tussen samenleving en overheid.
 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
 Verbinding cultuur met economie, zorg en onderwijs
 Klimaat
 Teruggang biodiversiteit en insectensterfte

Doelstellingen

D.5.01 Het aantal en de soort sportaccommodaties passen bij de behoefte.

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportaccommodaties. De gemeente heeft verschillende 
binnensportaccommodaties (gymzalen, sportzaal, sporthal). Onder de buitensport vallen vooral de 
voetbal-, tennis en korfbalaccommodaties. Ook hebben we een openluchtzwembad in Serooskerke.
We zien een aantal ontwikkelingen:

- Het aanleggen van kunstgras is een van de ontwikkelingen binnen de buitensport. De aanleg hiervan 
moet voldoen aan de NOC*NSF-normen. 
- Buitensportverenigingen werken (meer) samen. Als dit tot een fusie leidt, moeten we keuzes maken 



over het aantal en de omvang van de buitensportaccommodaties. Ook deze moeten voldoen aan de 
NOC*NSF-normen.
We willen het onderhoud en de renovatie van de buitensportaccommodaties (voetbal, tennis, korfbal) 
volledig privatiseren.
Voor het zwembad staan in 2020 grote investeringen op de planning om het te moderniseren en te 
verduurzamen.
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 was nodig omdat een aantal erfpachtovereenkomsten met voetbalverenigingen eind 
2017 afloopt. Samen met de voetbalverenigingen onderzoeken we of we ook het veldonderhoud 
kunnen privatiseren. De eerste stap is om draagvlak bij de verenigingen te krijgen voor deze 
privatisering. Een eventuele volgende stap is om de taken en de financiën in beeld te brengen.

 
 
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De voetbalverenigingen hebben de privatisering veldonderhoud besproken in het periodieke 
voorzittersoverleg voetbal Veere. Niet alle voetbalverenigingen willen privatiseren.  Hierdoor 
lijkt privatisering niet haalbaar.

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.
Het moment van vervanging is het uitgelezen moment om het zwembad energieneutraal te maken. 
Ook is het een mooie kans om onder andere het comfort voor de gebruikers te verbeteren. In de 
begroting van 2019 is een bedrag van € 748.000 opgenomen (voor 2020), maar dit is nog niet 
beschikbaar.
We maken dit plan in samenhang met het Maatschappelijk Vastgoed Serooskerke (Zandput).
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-04-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De toekomstvisie is in concept gereed en wordt voorgelegd aan B&W. 
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.

5.030 We ondersteunen het fusieproces van de voetbalverenigingen Domburg en 
Oostkapelle (onder andere de accommodatie)

Beide voetbalverenigingen willen per 1 juli 2019 fuseren. Voetbalverenigingen Domburg en 
Oostkapelle hebben nu ieder een eigen accommodatie. Als ze gaan fuseren, moet er een keuze 
gemaakt worden waar de accommodatie komt. Ook zijn er misschien aanpassingen aan de 
accommodatie nodig om te voldoen aan de behoefte bijvoorbeeld kunstgras. Ons beleid is dat we 
kunstgras aanleggen als een voetbalvereniging capaciteitstekort heeft of als ruimtelijke ontwikkelingen 
dit nodig maken.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel



Startdatum: 01-01-2019 

Doelstellingen

D.5.02 Het percentage Veerse inwoners dat tenminste 1 dag per week sport is 55% in 
2020.

De raad heeft in december 2015 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, net als aan de nota 
Gezondheidsbeleid 2018-2021.
Bij de uitvoering van de sportnota en de nota gezondheid werken we samen om overgewicht aan te 
pakken. Sport kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren door een (toegankelijk) beweegaanbod en 
activiteiten op het gebied van leefstijl. Ook stimuleren we dat organisaties op het gebied van sport, 
welzijn, onderwijs en gezondheid en ondernemers samenwerken om onze speerpunten uit te voeren.

Maatregelen

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. Het draagt eraan bij dat meer mensen 
gaan fietsen en dus in beweging komen. Wij hebben in juni 2017 ingestemd met het projectplan 
hiervoor. Ook verlenen we een financiële bijdrage van € 11.228. Deze is gekoppeld aan drie 
deelroutes. De route Dishoek-Zoutelande-Biggekerke hebben we in februari 2018 vastgesteld. Onze 
ondersteuning bestaat uit het verlenen van deze financiële bijdrage en het meedenken over de route.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De deelroute Dishoek-Zoutelande-Biggekerke (als onderdeel van de route Vlissingen) kan 
sinds eind maart gefietst worden. We zijn in gesprek met initiatiefnemer Zeeuwse Kust en 
andere grondeigenaren zoals het waterschap over de andere twee deelroutes Westkapelle en 
Oostkapelle. In oktober hebben we het volgende overleg.

5.032 We evalueren de sportnota 2016.

De raad heeft in december 2015 de Sportnota 2016 vastgesteld “Veere beweegt mee”. Jaarlijks 
stellen we een uitvoeringsprogramma vast dat aansluit bij de speerpunten uit de nota. Voor de periode 
2016-2019 evalueren we de speerpunten en de behaalde resultaten. Dan bepalen we de 
uitgangspunten voor 2020.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

5.031 We maken een uitvoeringsprogramma sport 2019.

Het uitvoeringsprogramma maken we samen met de klankbordgroep sport. Hierin staan de 
sportactiviteiten en -projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Daarmee willen we 
bereiken dat meer inwoners bewegen en het draagt bij aan het terugdringen van overgewicht bij onze 
inwoners, een van de speerpunten uit de nota gezondheid. Het budget is € 25.000.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 



Doelstellingen

D.5.03 Cultuur draagt positief bij aan: de leefbaarheid van de kernen,  de plaatselijke 
economie en de ontwikkeling van leerlingen.

De samenleving is in transitie. De rol van de gemeente verandert. Wij willen de rol oppakken die nodig 
is om de doelstelling te bereiken. Dat doen we samen met een klankbordgroep met 
vertegenwoordigers van de sectoren economie, zorg, toerisme en recreatie en onderwijs.

Maatregelen

5.026  We ontwikkelen in 2019 een Veerse cultuuragenda, in samenwerking met 
vertegenwoordigers van de sectoren onderwijs, zorg en recreatie & toerisme. We voeren 
twee onderdelen uit.

In het kader van 'Kijk op Cultuur' interviewden  we al bijna 30 betrokkenen. Deze interviews vormen 
als input de basis voor de Cultuuragenda. De uitvoering van de activiteiten gebeurt samen met het 
veld.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 20-09-2017 Einddatum: 31-12-2022 

Doelstellingen

D.5.04 Alle inwoners en toeristen kunnen deelnemen aan culturele activiteiten en kunnen 
genieten van kunst en cultuur.

Hieronder verstaan we beeldende kunst, muziek, toneel, dans en zang. Maar ook historische 
gebruiken, gewoonten en tradities. Het accent ligt op deelname aan de activiteiten door 
basisschoolkinderen.

Maatregelen

5.008 In 2019 plaatsen we een nieuw kunstwerk in de openbare ruimte

Er zijn initiatieven in Gapinge en Meliskerke. Volgens de uitgangspunten van de nota Kunst in de 
openbare ruimte financieren we minimaal 1 keer in de 2 jaar een kunstwerk. In maart 2018 plaatsten 
we een kunstwerk aan de Oostkapelseweg in Serooskerke.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

Kwaliteit
Het kunstwerk in Serooskerke, " De halve gouden rijder" van Iris Lerütte, is onthuld in maart 
2018 . Er zijn nu initiatieven in Meliskerke, Gapinge en Koudekerke. Wegens andere 
prioriteiten pakken we 1 van deze initiatieven dit jaar op. De andere zijn dan in 2019 aan de 
beurt. 
 

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 muzieklessen bij 
muziekverenigingen, basisscholen en individuele leerlingen in onze gemeente. Een belangrijk 
onderdeel hiervan is doorgaan van de muzieklessen in het basisonderwijs onder schooltijd. De ZMS is 
in 2018 gestart met een project op het gebied van ouderenparticipatie. 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.
In mei 2019 leggen we de jaarstukken over 2018 en de begroting 2019 aan de raad voor.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
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. 
 

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.Met financieel 
duurzaam bedoelen we dat het behoud voor een langere periode geregeld is. We werken samen met 
andere gemeenten en verwerven subsidies

Maatregelen

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 oude gemeentelijke archieven en de historische 
kunstcollectie. Het Zeeuws Archief voert ook in 2019 de taken voor ons uit die in de GR staan: 
openbaar maken, beheer en behoud van archieven en onze cultuurhistorische collectie. De 
jaarstukken 2018 en de begroting 2020 leggen we aan u voor in de raadsvergadering van mei 2019. 
Portefeuillehouder: Zwaag RJ, van der
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
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.

Het bestaande oude metsel- en voegwerk slijt. Het is daardoor op dit moment in slechte staat van 
onderhoud. Om de vestingmuren te behouden moeten we dit slechte metsel- en voegwerk verbeteren.
Portefeuillehouder: Steketee Marcel
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 01-06-2019 
Gestart

Kwaliteit
De subsidie is toegekend.  Het voorstel voor opdracht uitvoering wordt 
de komende periode voorgelegd aan B&W voor besluitvorming.

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



5.029 We verlenen een subsidie aan het Marie Tak van Poortvlietmuseum in Domburg 
van € 900.000

Het Marie Tak van Poortvlietmuseum is een zelfstandig museum. De collectie is onderdeel van ons 
cultureel erfgoed, het exposeert werken van kunstenaarskolonies begin 20e eeuw. Het museum 
verhuist naar een beter zichtbare plaats in Domburg. Er komt meer ruimte voor de collectie. In de 
begroting 2018 is al € 400.000 hiervoor opgenomen (verdeeld over de jaren 2019 en 2020). In 2019 
nemen nog eens een bedrag van € 500.000. Ook ligt er een subsidie-aanvraag bij de provincie voor 
het realiseren van het museum.
In mei maken we een voorstel voor de raad.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 

Doelstellingen

D.5.06 Het beheerniveau van de openbare ruimte voldoet aan de vastgesteld eisen voor 
de beeldkwaliteit

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 en 2019 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: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gestart

Kwaliteit
De inventarisatie van onderwerpen hebben we afgerond. We zijn met stakeholders als de Tuin 
van Zeeland en Staatsbosbeheer in gesprek over het proces.

5.025 We bestrijden invasieve soorten.

Invasieve soorten zijn planten die van nature niet in ons gebied thuis horen. Deze soorten geven 
overlast voor mensen en omgeving. Bijvoorbeeld huidirritatie door de Berenklauw of opdrukkende 
funderingen en bestrating door Japanse Duizendknoop. De genoemde soorten willen we bestrijden 
met extra inzet. Dit kan door inhuur van een gespecialiseerd bedrijf en/of inzet van eigen personeel.
 
Er is een budget van € 25.000,-
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019 



Doelstellingen

D.5.07 We vergroten in 2019 de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij het 
openbaar groen naar 1 burgerinitiatief per kern.

Een belangrijk uitgangspunt van het groenbeleidsplan 2013 is het vergroten van de betrokkenheid van 
de inwoners en bedrijven bij het openbaar groen. Een indicator voor succes is het aantal initiatieven 
van bewoners en bedrijfsleven voor het zelf of samen met de gemeente inrichten en/of onderhouden 
van de openbare ruimte. Op dit moment zien we vooral initiatieven in Oostkapelle. Ook zijn er al 
enkele rotondes en plantstroken geadopteerd door bedrijven. We streven naar minimaal 1 initiatief per 
kern.

Maatregelen

5.003 Jaarlijks organiseren we een opschoondag en boomfeestdagen.

Bij die dagen worden bewoners en scholen uitgenodigd om deel te nemen aan het planten van bomen 
en het schoonmaken van de kernen. Door het organiseren van deze dagen laten we zien wat er 
buiten speelt. Er ontstaan zo contacten die weer tot nieuwe initiatieven kunnen leiden.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Gereed

Kwaliteit
Alle scholen namen in het voorjaar deel aan een van de activiteiten in het kader van de 
boomfeestdag. Daarnaast organiseerden we een aantal opschoondagen onder andere in 
samenwerking met Terra Maris. 

Doelstellingen

D.5.08 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk.

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

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

Er zijn veel voordelen om gezamenlijk deze gebieden te beheren. Het leidt tot gelijkheid, kwaliteit op 
niveau en kostenefficiency. Het idee van de drie partijen is het beheer aan onze Stichting 
strandexploitatie Veere (SSV) op te dragen. De samenwerking met de gemeente Vlissingen en het 
waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de SSV die het geheel nu voor haar 
rekening neemt.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2016 
Doorlopend

Kwaliteit

Eind 2016 werden bestuurlijke afspraken gemaakt over de samenwerking strandbeheer 
Walcheren. Doel van de samenwerking is de Walcherse stranden en het kustgebied efficiënt 
en uniform te onderhouden, te beheren en exploiteren om te komen tot  een kwaliteitsslag voor 
de inwoner, de recreant, de toerist en de ondernemers.. Bijkomende doelstelling is doelmatig 
omgaan met beschikbare budgetten.  
Als pilot heeft de SSV in 2017 de Vlissingse stranden beheerd en onderhouden. Deze proef is 
geslaagd en alle partijen waren tevreden.  In 2018 heeft SSV op de Vlissingse stranden geen 
 werkzaamheden verricht. De samenwerking kwam namelijk tot op heden niet tot stand.



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. We willen de stranden 
schoon, veilig en natuurlijk houden. De SSV voert het beheer, onderhoud, toezicht en bewaking en de 
exploitatie van de stranden en het kustgebied uit. Hierover hebben we prestatieafspraken gemaakt 
met de stichting. Aan de hand van die prestatieafspraken beoordelen we het werk.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2021 
Gestart

Kwaliteit

De Stichting Strandexploitatie Veere onderhoudt, beheert en exploiteert  de Veerse stranden 
en het aansluitende kustgebied.  De basis voor deze werkzaamheden vormt de nieuwe 
inbestedingsopdracht voor het tijdvak 2018 tot en met 2021.  Daarin zijn prestatieafspraken 
opgenomen. Deze worden uitgevoerd. Dat blijkt uit de schouw deze zomer van de 
gebiedsvoorzieningen (trappen, paden, bankjes etc.).  Aan alle criteria van de Blauwe vlag-
organisatie wordt voldaan. Voor de vijf badstranden is een Blauwe vlag toegekend. Drie 
Veerse stranden staan in de top 10 van de Schoonste strandverkiezingen.  SSV werkt aan 
verduurzaming van de Veerse stranden, waarvoor deskundigheid en projectmanagement van 
HZ wordt betrokken. De contacten met SSV zijn hecht. De drie nieuwe Veerse bestuurders 
maakten kennis met de strandstichting. 

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: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2018 
Niet gestart

Kwaliteit
De aanwezigheid van goede, schone en veilige zandstranden bepaalt het toeristisch product 
van Veere.  Enorm belangrijk  is dus om de zandstranden op een goed niveau te houden. 
Wind, water, stromingen en de zeespiegelstijging tasten de zandstranden aan, waardoor er op 
een aantal plaatsen in de zomer een (te) gering droog zandstrand resteert. De zandsuppleties 
die Rijkwaterstaat doet voor de kustveiligheid, zijn ontoereikend. Zij kunnen de erosie van de 
stranden onvoldoende volgen. Voor 8 tot 10  strekkende kilometers zandstrand van onze kust 
ervaren we problemen. Recente informatie is dat het grootschalig wegsmelten van ijs bij 
Antarctica tot een groter effect leidt. Een bijkomend aspect is dat het gesuppleerde zand niet 
altijd de gewenste kwaliteit heeft. 
Punt van actie/uitwerking bij vaststelling van de Zeeuwse Kustvisie is onderzoeken of via 
regionale samenwerking (fondsvorming) door de Zeeuwse kustgemeenten en het waterschap 
Scheldestromen hiervoor oplossingen te bedenken zijn.  Veere is aangewezen als trekker. Het 
college heeft het hebben en houden  van voldoende droog zandstrand als speerpunt 
aangemerkt.

5.021 We voeren het actieprogramma van de Zeeuwse kustvisie uit.

Samen met de Kustvisie-partners voeren we in 2019 het actieprogramma Zeeuwse Kustvisie uit. Dit 
actieprogramma bestaat onder andere uit: onderzoek financiering toeristische stranden, verkenning 
strandbeheerorganisatie Walcheren en het nemen van natuurmaatregelen.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
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.

5.027 We zorgen voor een gastvriendelijk ontvangst op de Veerse parkeerterreinen.

We vinden een gastvriendelijke ontvangst van inwoners en toeristen belangrijk. Recreanten moeten al 
bij aankomst op een parkeerterrein aan de kust het gevoel krijgen in een hoogwaardig recreatiegebied 
te zijn beland. Daar horen een goede terreininrichting en een aantal voorzieningen en faciliteiten bij 
zoals:

 duidelijke verwijzing naar het terrein;
 uitnodigend welkomstbord, informatie en verwijzingen;
 camouflage van afvalcontainers;
 betere bestrating;
 duurzame verlichting;
 meer oplaadpunten;
 betere toiletvoorzieningen. 

Deze verbeteringen komen voort uit het project ‘De Kust is breder dan het Strand’. We voeren alle 
aanbevelingen uit het rapport over dit project uit.
Portefeuillehouder: Halderen Bert, van
Startdatum: 01-01-2016 

Doelstellingen

D.5.09 De beleving van het Veerse landschap past bij de waarden van het Walcherse 
landschap.

De Veerse en Walcherse kernkwaliteiten zijn kleinschaligheid, open gebieden 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 in het 
buitengebied zijn, maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. In het plan van aanpak 
formuleren we criteria voor de uitvoering van projecten.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019 
Niet gestart

5.028 We stellen een nieuwe Landbouwnota vast.

De huidige Landbouwnota is in 2009 vastgesteld. De door het Rijk doorgevoerde beleidswijzigingen 
hebben hun doorwerking naar de agrarische sector in de gemeente Veere. Daar is geen aandacht 
voor in de huidige Landbouwnota. Ook verduurzaming en klimaatverandering zijn beleidsvelden die de 
laatste jaren in opkomst zijn en die een plaats verdienen in een landbouwnota.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 

Doelstellingen

D.5.10 We herstellen het onrechtmatig gebruik van ons grondeigendom.

We stellen heldere regels op voor de verkoop en verhuur van onrechtmatig in bezit genomen 
gemeentelijke gronden. We stellen regels op voor handhaving voor nu en in de toekomst. We zorgen 
voor een gelijke behandeling van alle inwoners.



Maatregelen

5.033 We voeren het Plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik uit.

In het plan van aanpak onrechtmatig grondgebruik is een globale kostenraming opgenomen voor de 
periode 2017 t/m 2020. Het grondgebruik is geïnventariseerd en is er een businesscase opgesteld. De 
verwachte kosten en opbrengsten zijn in beeld gebracht. We ramen voor de uitvoering in de periode 
2018-2020 € 360.000 met als dekking de opbrengsten. We rapporteren tussentijds over de voortgang.
Portefeuillehouder: Schot Arie
Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020 
Gestart

Kwaliteit
Op 3 april 2017 startte bureau Eiffel met de inventarisatie van alle groen- en reststroken welke 
direct grenzen aan percelen van andere eigenaren binnen de gemeente Veere en het gebruik 
hiervan (rechtmatig/onrechtmatig). Dit resulteerde  in een businesscase.  Eiffel verzorgde op 
18 september 2017 een presentatie aan de commissie RO. De conclusie was dat er in ± 750 
gevallen sprake is van gebruik van gemeentegrond  met een totale oppervlakte van 24.987 
m².  Deze  oppervlakte vormde de basis voor de financiële ramingen in de businesscase. 
 Op 20 juni 2017 gingen wij ermee akkoord om een extern bureau opdracht te geven voor de 
aanpak van het onrechtmatig grondgebruik. Begin  2018 vond de gunning plaats aan 
(opnieuw) bureau Eiffel. 
Eiffel startte op 1 januari 2018 met fase 1 van het project grondgebruik.  Dit betreft de kernen 
Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke, Meliskerke.  Het project loopt goed. 
Begin oktober 2018 startten we met fase 2. Deze fase omvat de bomen- en bloemenbuurt en 
Park Reygersbergh in Oostkapelle.  Deze buurten zijn onderdeel van een groot park. 
Voorafgaand aan elke fase van het project toetsen we intern welke in gebruik genomen 
gronden we willen/kunnen verkopen. Bij de toetsing van deze fase bleek dat er behoefte was 
aan een duidelijke ruimtelijke visie over de gewenste groenstructuur en het bijbehorende 
beplantingsbeeld, maar ook over bijvoorbeeld de riolering en de kabels en leidingen in het 
park. Daarom stelde het college van B&W op 28 september een beheervisie vast. Deze visie 
zorgt dus voor duidelijkheid over het al dan niet verkopen/verhuren van de betreffende stroken 
grond. 
Op 16 en 17 oktober 2018 organiseren we inloopdagen voor de betrokken eigenaren. Tijdens 
deze dagen kunnen  zij vragen stellen en lichten we waar nodig de situatie toe.

Beleidsindicatoren

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar 
waarop 

cijfer 
betrekking 

heeft

Cijfer 
Veere

Cijfer 
Zeeland

Beschrijving

Sport, 
cultuur en 
recreatie

19 Niet-
sporters

% RIVM - 
Zorgatlas

2016 51,9 55,9 Het percentage 
inwoners dat niet 
sport ten opzichte 
van het totaal aantal 
inwoners.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000



Exploitatie Rekenin
g 2017

Actuele 
begroting 

2018

Begroting 
2019 

primitief

Begroting 
2020 

primitief

Begroting 
2021 

primitief

Begroting 
2022 

primitief
Lasten
5.1 Sportbeleid en activering 697 946 764 777 782 783
5.2 Sportaccomodaties 764 931 861 854 893 882
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

731 723 655 666 639 639

5.4 Musea 386 369 1.192 502 350 350
5.5 Cultureel erfgoed 751 648 644 537 533 534
5.6 Media 264 271 275 274 274 274
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

4.123 5.020 4.315 4.291 4.177 4.170

Totaal Lasten 7.715 8.908 8.707 7.902 7.648 7.633
Baten
5.1 Sportbeleid en activering 72 68 77 77 77 77
5.2 Sportaccomodaties 62 65 49 49 49 49
5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie

42 50 20 20 20 20

5.4 Musea 12 11 511 11 11 11
5.5 Cultureel erfgoed 121 38 48 48 48 48
5.6 Media 0 1 1 1 1 1
5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie

659 519 397 397 277 277

Totaal Baten 969 751 1.103 603 483 483
Resultaat -6.746 -8.157 -7.604 -7.299 -7.166 -7.150



Prioriteiten

Prioriteit I/S/E Investering 2019 2020 2021 2022 1000
Bestrijding invasieve onkruidsoorten S 25 25 25 25
Cultureel erfgoed - park Welgelegen E 10
Cultureel erfgoed - project wederopbouw E 8
Cultureel erfgoed - stadhuisbeelden E 85
Inbestedingsopdracht SSV S 59 59 59 59
Inzet medewerkers Orionis in het groen S 30 30 30 30
Kwaliteitsverbetering Marie Tak van 
Poortvlietmuseum

E 750

Onrechtmatig gebruik groen- en reststroken E 120 120
Personeel zwembad S 10 10 10 10
Restauratie vestingsmuren Veere E 80
Strandovergang 2.0 E 60
Uitvoering landschapsvisie E 5
Uitvoering Visie Domburg: toiletvoorziening I 62 1 12 12 12
Uitwerking kust is breder dan het strand S 19 19 19 19
Voldoen aan flora en fauna wetgeving E 16
Zandsuppletie S pm pm pm pm
Groot onderhoud zwembad installaties, naar 
meer energieneutraal. Inclusief thermische 
afdekking bad

I 139 2 11 11

Inzet combinatiefunctionaris onderwijs/sport E 12
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

Kwaliteitsverbetering Marie Tak van 
Poortvlietmuseum

E 150

Renovatie/vernieuwbouw kleedruimten en 
toegang zwembad

I 471 7 19 19

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




