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Programma inleiding 

Sport, cultuur en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid in onze kernen. Het vormt 
namelijk een groot onderdeel van de vrije tijdsbesteding van onze inwoners. We 
faciliteren plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen 
organiseren. Daarnaast passen we onze openbare ruimte aan om te kunnen recreëren. 
Dit doen we ook voor onze gasten. Naast de leefbaarheid, draagt dit alles bij aan de 
fysieke en mentale gezondheid. Daarmee heeft het een preventieve werking voor de zorg 
en ondersteuning die onze inwoners nodig hebben (zie programma 6) 

Leefbaarheid 
We ondersteunen de sociaal-maatschappelijke functies zoals verenigingen, Welzijn Veere, 
dorpshuizen, sportcomplexen in de kernen. We willen het mogelijk maken dat iedere 
inwoner mee kan doen aan ontmoeting, cultuur, sport- en bewegingsactiviteiten. Een 
deel van deze functies ondersteunen we financieel met subsidies. De subsidiecriteria 
hiervoor zijn opgenomen zijn in de subsidiewijzer. 

Sport en bewegen 
Onze inwoners kunnen met plezier sporten en bewegen. Dit in verenigingsverband of 
individueel. Een toename van individuele sporten heeft zijn weerslag op bestaande 
sportverenigingen en de sportvoorzieningen. Over de goede aansluiting van vraag en 
aanbod blijven we met de verenigingen in gesprek. Sport- en beweegactiviteiten zijn ook 
belangrijk voor de gezondheid van onze inwoners en voor de sociale samenhang in de 
Veerse kernen. In het programma Sociaal Domein ondersteunen we inwoners vroegtijdig 
om (zware) professionele zorg te voorkomen of uit te stellen. De sport en 
cultuuractiviteiten uit dit programma zien we ook als preventieve voorzieningen die 
bijdragen aan de doelstelling uit het programma Sociaal Domein. 

Sportaccommodaties 
Het is belangrijk dat er sport en beweegvoorzieningen blijven voor onze inwoners. 
Vanwege veranderende interesses is het belangrijk goed te kijken naar ons sportaanbod. 
In overleg met de verenigingen bekijken we of bestaande voorzieningen op basis van 
huidige afspraken gehandhaafd kunnen blijven. Betaalbaarheid voor zowel inwoners als 
de lokale overheid (gezonde exploitatie) is en blijft van belang. 

Vanuit het project Maatschappelijke voorzieningen zorgen we voor een nieuwe gym- en 
sportvoorzieningen in Aagtekerke, Westkapelle en Serooskerke. In Oostkapelle renoveren 
we de Halve Maan en we vernieuwen het zwembadgebouw in Serooskerke. Verdere 
informatie kunt u vinden in paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen.  

Speelruimte 
Voor de (motorische) ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat ze buiten kunnen 
spelen. In de kernen is een groot aanbod aan speelvoorzieningen. Hieronder vallen de 
speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Deze 
voorzieningen zijn ook een ontmoetingsplaats voor jonge gezinnen. Kinderen spelen ook 
vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de bossen. Bij 
nieuwe aanleg van speelruimte houden we rekening met de veranderende behoeften van 
onze jeugdige inwoners. 

Culturele voorzieningen  
Bij cultuur denken we vaak aan beeldende kunst, muziek, dans en toneel. Maar er is 
meer. We zorgen namelijk ook voor het behoud van onze kunst en cultuur, het cultureel 
erfgoed. Hiervoor ondersteunen wij onze musea. Daarnaast valt ook media (bibliotheek 
en lokale omroep) onder de culturele voorzieningen. We brengen kunst en cultuur onder 
de aandacht bij de jeugd, de inwoners en de toeristen. Dit doen we in samenwerking met 
scholen, lokale verenigingen en het Toeristisch Impuls. We willen onze musea en 
cultureel en historisch erfgoed een kwalitatieve impuls geven. Voor de exploitatie van 



3 Classificatie: Intern

onze culturele voorzieningen en musea is het belangrijk dat zij kunnen rekenen op een 
stabiele financiële basis. 

We leggen in 2022 een betere financiële basis aan voor de Veerse musea en de Grote 
Kerk Veere met 4 jarige afspraken. Ook streven we er naar om de toeristische verbinding 
met de Veerse musea en cultureel erfgoed te versterken. Dit doen we onder andere door 
te onderzoeken of het gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen 
VVV) bij één of meerdere culturele instellingen ondergebracht kan worden. Zo maken we 
onze cultuurhistorie beter beleefbaar. Meer informatie kunt u hierover vinden in het 
programma Economie. Tot slot komen we in 2022 met een structureel financieel voorstel 
van 4 jaar voor musea, zodat we hen blijvend deze kwalitatieve impuls kunnen bieden. 

Groene Ruimte 
De groene ruimte wordt van steeds groter belang. Groene ruimte is van grote waarde om 
de uitdagingen van deze tijd: hitte en droogte, wateroverlast en biodiversiteit het hoofd 
te bieden. Door te investeren in een robuuste groene ruimte kunnen we de nadelige 
effecten op onze leefomgeving verminderen. Daarnaast draagt groen bij aan de 
leefbaarheid in de kern. 

Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, 
zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van 
onze kernen. Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote 
bladmassa veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn bomen waardevol en 
willen we ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het 
treffen van de juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden. 

In 2021 zijn we verder gegaan met het vergroten van de biodiversiteit in ons areaal. We 
hebben het maaibeheer aangepast en samen met de vlinderstichting zijn er vlinder-
idylles aangelegd. Ook zijn er veel nieuwe bomen geplant. In 2022 gaan we hier mee 
verder. Om in te spelen op deze nieuwe ontwikkelingen maken we in 2022 een nieuw 
groen beleids- en beheerplan. 

We hebben in 2021 veel lokale initiatieven voor het vergroten van de belevingswaarde 
van het groen kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van bloembakken, 
waarbij de gemeente de rond en de planten lever en de inwoners ze zelf onderhouden. In 
2022 continueren we dit beleid.  

Relevante beleidskaders/nota's 

 Zeeuws Sportakkoord 2019-2021 

 Notitie speelruimte 2013 

 Subsidiewijzer 

 Kijk op cultuur 

 Structuurvisie Veere 2025 

 Structuurvisie Cultuurhistorie 

 Groen beleids- en beheerplan 2013-2023 

 Kadernota strand- en duingebied 

 rapport De Kust is breder dan het strand 
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 Onderzoeken Kenniscentrum Kusttoerisme en NBTC 

 Duurzaamheidsplan 

Trends en ontwikkelingen 

 Cultuur nieuwe stijl, eigen kracht van burger staat centraal 

 Verbinding cultuur met economie, zorg en onderwijs 

 Meer samenwerking tussen samenleving en overheid. 

 Digitale bereikbaarheid en toenemend belang sociale media 

 Consument/toerist zoekt beleving, sfeer, comfort en meer korte vakanties 

 Toename individueel sporten 

 Door dalend ledenaantal meer samenwerking tussen verenigingen 

 Toenemend belang gezondheidstoerisme. 

 Afname biodiversiteit 

Wat willen we bereiken? 

D.5.01 Sportaccommodaties passen bij de behoefte van onze inwoners. 

Binnen de gemeente zijn er binnen- en buitensportvoorzieningen. De gemeente beheert 
en onderhoudt verschillende binnensportvoorzieningen (gymzalen, sportzaal, 
sporthallen). Onder de buitensportvoorzieningen vallen de voetbal-, tennis en 
korfbalaccommodaties. Met deze verenigingen zijn afspraken over het beheer en 
onderhoud van het complex. Het onderhoud en renovaties van de 
buitensportaccommodaties zijn geprivatiseerd. 

We stimuleren (meer) samenwerking tussen sportverenigingen onderling. Dit kan leiden 
tot aanpassingen van de sportaccommodaties. 

De komende jaren realiseren we in samenwerking met de verenigingen een aantal 
nieuwe sportvoorzieningen zoals een gymzaal in Serooskerke en Aagtekerke en de 
sporthal in Westkapelle. 

We kijken daarbij nadrukkelijk naar de behoefte op de korte en middellange termijn. 
Daarnaast renoveren we de sporthal De Halve Maan in Oostkapelle. Het zwembad in 
Serooskerke wordt gerenoveerd, zodat het voor de lange termijn weer up-to-date is. De 
uitvoering vindt plaats binnen het project Maatschappelijke Voorzieningen (zie paragraaf 
Maatschappelijke Voorzieningen). 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.067 We volgen de toekomstige ontwikkelingen voor de sportverenigingen in Veere en 
brengen waar nodig deze in kaart. 
Huidige ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen leidt tot veranderingen. We 
brengen in kaart welke behoeften er zijn. In samenwerking met SportZeeland en lokale 
partijen (buurtsportcoach, Stichting Welzijn Veere) ondersteunen we sportverenigingen. 
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Met de voetbalverenigingen gaan we een gesprek aan om de toekomstbestendigheid in 
beeld te brengen en ze te ondersteunen waar nodig. We ondersteunen samenwerkingen 
tussen voetbalverenigingen, zoals de mogelijke fusie tussen Oostkapelle en Domburg. 

  

We zijn met (buiten)sportverenigingen in gesprek over de maatschappelijke 
veranderingen. Het is de bedoeling om in 2022 een toekomstbestendig plan te 
ontwikkelen op de (buiten)sporten/accommodaties. Daarbij werken we scenario’s per tak 
van sport uit. Deze visie wordt een onderdeel van de omgevingsvisie. 

  

Daarnaast updaten we de erfpachtovereenkomsten en meerjarenonderhoudsplannen van 
de voetbalverenigingen. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-03-2022 Einddatum: 31-12-2022  

Niet gestart 

Wat willen we bereiken? 

D.5.02 Heel gemeente Veere kan bewegen. 

We gunnen iedere inwoner een leven lang plezier met sporten en bewegen. Daarvoor is 
een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur met toekomstbestendige 
aanbieders van sport en bewegen nodig. Overal in de gemeente Veere kan er met 
plezier, veilig en zorgeloos worden gesport. Zowel in verenigingsverband als individueel. 
Kinderen voldoen aan de beweegrichtlijnen en de motorische vaardigheid neemt toe. 

In samenwerking met de klankbordgroep sport maken we jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma sport. De sportprojecten en -activiteiten die we subsidiëren 
dragen bij aan de speerpunten uit het Zeeuws Sportakkoord (2019-2022) en aan de nota 
Gezondheidsbeleid (zie ook programma Volksgezondheid). 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.054 We maken een uitvoeringsprogramma sport. 
We kijken terug op de resultaten van het afgelopen jaar en maken samen met de 
klankbordgroep sport het uitvoeringsprogramma. Hierin staan de sportactiviteiten en -
projecten waaraan we een (financiële) bijdrage leveren. Dit is gebaseerd op Het Zeeuws 
Sportakkoord 2019-2022. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2021  

Doorlopend 
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Kwaliteit 

We hebben het uitvoeringsprogramma sport 2021 vastgesteld en dit op 22 april ter 
kennis name aan u aangeboden. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

5.055 We ondersteunen de individuele sporter. 
Je hoeft niet perse lid te zijn van een sportvereniging om te sporten. Door ondersteuning 
te bieden aan de individuele sporter en te zorgen dat voorzieningen aanwezig zijn, 
stimuleren, activeren en faciliteren we de inwoners en toeristen om te sporten. 

  

Langs de kust, door de bossen en rond de kernen wordt er veel individueel gesport. We 
brengen diverse routes in kaart en onderzoeken welke individuele sporten ondersteuning 
kunnen gebruiken voor het uitoefenen van de sport. Aan de hand van de behoefte 
bepalen we wat de vervolgstappen zijn voor zowel de afdeling Openbare Ruimte als 
Maatschappelijke Ontwikkeling. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-02-2021  

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

In het uitvoeringsprogramma sport 2021 hebben we een onderdeel vastgesteld 
welke inzoomd op de individuele sporter. Hier kunt u denken aan de Mountainbike 
routes, Elke Stap Telt (wandelen voor kwetsbare inwoners) en de start van de 
aanleg van de Pumptrackbaan te Domburg met een regionaal karakter.  

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

Wat willen we bereiken? 

D.5.03 We hebben passende culturele voorzieningen en activiteiten die 
bijdragen aan de leefbaarheid, de plaatselijke economie en de ontwikkeling van 
kinderen in de basisschoolleeftijd. 

We zorgen voor culturele voorzieningen en activiteiten die passen bij het dorp of stad en 
bij de gemeente als geheel. Culturele voorzieningen en activiteiten zorgen voor een 
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versterking van de leefbaarheid. Ze zijn ook bedoeld voor onze toeristen en versterken 
daarmee het toeristisch product. Verder brengen we cultuur nadrukkelijk onder de 
aandacht van onze kinderen in de basisschoolleeftijd. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.040 We nemen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool 
We nemen deel aan Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse muziekschool, zodat onze 
inwoners een muzikale opleiding kunnen volgen of deel kunnen nemen aan 
muziekactiviteiten. We stellen geld beschikbaar en besluiten inhoudelijk over de plannen 
van de muziekschool. We streven naar muziekonderwijs dicht bij huis en stimuleren 
samenwerking met lokale (muziek)verenigingen en scholen. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2020  

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

We namen deel aan bestuurlijke overleggen.  

We stelde de jaarstukken 2020 vast en stuurde de gemeenteraad ter kennis name 
de jaarstukken van 2020 toe.  

We legden de gemeenteraad voor in te stemmen met meerjarenbegroting 2022, de 
overschotten te verwerken in eenmalig onvoorzien (2022) en met de 
bestuursrapportage 2022 (overschotten van 2023, 2024, 2025).  

We legden de gemeenteraad voor in te stemmen met de zienswijze: dat de 
Muziekschool Zeeland bij de 1e begrotingswijziging 2021 een uitwerking aanlevert 
van de voorgestelde investeringen uit de bestemmingsreserve waaruit blijkt hoe 
deze investeringen leiden tot een robuuste en toekomstbestendige organisatie, de 
Muziekschool Zeeland hier jaarlijks op evalueert en deze evaluatie deelt met de 
deelnemende gemeenten. 

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

5.068 We evalueren de Culturele Agenda / Kijk op Cultuur. 
De culturele agenda loopt eind 2023 af. In overleg met de klankbordgroep cultuur kijken 
we terug op gerealiseerde activiteiten en stellen we, indien gewenst, een 
uitvoeringsprogramma op. In de agenda zijn culturele activiteiten opgenomen die 
bijdragen aan de leefbaarheid, economie en bewustwording van kunst en cultuur bij onze 
inwoners. Er is speciale aandacht voor onze kinderen. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 
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Startdatum: 01-03-2022  

Doorlopend 

Wat willen we bereiken? 

D.5.04 Het cultureel erfgoed van Veere blijft voor de toekomst behouden. 

Onder cultureel erfgoed verstaan we materieel erfgoed, zoals musea, 
monumenten/objecten, kunstcollectie, archeologie, archieven. We willen het onderhoud 
van het materieel erfgoed op een verantwoorde wijze borgen zodat dit voor langere 
periode beschikbaar blijft voor inwoners en toeristen. Daarnaast bestaat ons cultureel 
erfgoed ook uit immaterieel erfgoed zoals DNA, tradities en gebruiken. Daar waar 
mogelijk ondersteunen we dit financieel met het verstrekken van subsidies. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.041 We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling het Zeeuws Archief. 
Het Zeeuws Archief zorgt voor het behoud en het ontsluiten van het geschreven cultureel 
erfgoed en het conserveren van de gemeentelijke kunstcollectie. Het Zeeuws Archief is 
ook verantwoordelijk voor ons E-depot (digitale archief). 

Portefeuillehouder: RJ van der Zwaag 

Startdatum: 01-01-2020  

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

We namen deel aan bestuurlijke overleggen.  

De jaarverantwoording 2020 is via de ingekomen stukken ter kennis name 
aangeboden.  

We vroegen de gemeenteraad in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2021 
en de meerjarenbegroting 2022.  

  

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

5.057 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed en daarbij hebben 
we speciale aandacht voor musea. 
We laten het onderhoudsplan van onze kunst en monumenten in de openbare ruimte 
actualiseren en zorgen daarmee dat ons cultureel erfgoed voor de langere termijn 
behouden blijft voor onze inwoners en toeristen. 
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We herplaatsen de gerestaureerde tank in Westkapelle. 

  

We streven er naar om de toeristische verbinding met de Veerse musea en cultureel 
erfgoed te versterken. Dit doen we onder andere door te onderzoeken of het 
gastheerschap en inspiratiepunt voor onze toeristen (voorheen VVV) bij één of meerdere 
culturele instellingen ondergebracht kan worden. Zo maken we onze cultuurhistorie beter 
beleefbaar. 

  

We leggen in 2022 een betere financiële basis aan voor de Veerse musea en de Grote 
Kerk Veere. Hierin maken we gezamenlijke 4 jarige afspraken, zodat er continuïteit, 
financiële versterking en toekomstbestendigheid wordt geboden. Samenwerking en delen 
van elkaars expertise is hierin belangrijk. 

  

Naast financiën zijn er ook andere behoefte en wensen aanwezig bij de musea en de 
Grote Kerk Veere. Deze onderwerpen nemen we ook mee in de 4 jarige afspraken. 
Toekomstbestendigheid van de culturele instellingen staat hierin centraal. We gebruiken 
hiervoor de onderzoeksresultaten uit 2021. Zo zorgen we voor toekomstbestendige 
culturele instellingen, zodat deze instellingen continuïteit en perspectief hebben. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Doorlopend 

5.069 We maken een kerkenvisie. 
We stellen een kerkenvisie op. Het centrale doel van de kerkenvisie is het voorkomen 
van leegstand van kerkgebouwen en het bevorderen van het behoud van 
Rijksmonumenten in Veere door ze een toekomstbestendige functie te geven. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022  

 

5.070 We zorgen voor een duurzaam behoud van het cultureel erfgoed met speciale 
aandacht voor Park Welgelegen in Serooskerke. 
Bij de verkoop van het koetshuis is er €50.000 afgezonderd voor de noodzakelijke 
aanpassing van het park om de monumentale status te kunnen blijven accentueren. 
Daarvoor is het nodig in overleg met de mede-eigenaren van de buitenplaats een herstel- 
en beheersplan op te stellen en uit te voeren. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-10-2022  

Niet gestart 

5.080 We actualiseren de lijst van cultuurhistorische panden. 
De bescherming van de panden op de vastgestelde lijst is geborgd in het 
bestemmingsplan Buitengebied en zal worden gebord in het bestemmingsplan+. Voor dat 
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laatste is een voorbereidingsbesluit vastgesteld. De actualisatie betreft panden uit de 
periode tot WO II die niet op de vastgestelde lijst zijn opgenomen maar waarvan het 
gewenst is dat deze alsnog worden opgenomen en de mogelijke toevoeging van 
gebouwen en objecten uit de wederopbouwperiode. 

Portefeuillehouder: Chris Maas 

 

Wat willen we bereiken? 

D.5.05 Aantrekkelijke speelruimtes in alle kernen die regelmatig gebruikt 
worden door onze jeugdige inwoners. 

In onze gemeente is er een groot aanbod aan speelruimte. Hieronder vallen de 
speelplaatsen en de speeltuinen (in beheer van de speeltuinverenigingen). Ook spelen 
kinderen vaak op andere plaatsen in de openbare ruimte zoals op het strand of in de 
bossen. 

Bij de nieuwe aanleg van speelruimtes houden we rekening met de veranderende 
behoeften van jeugdige inwoners. We onderhouden onze speelruimtes zodat kinderen 
veilig kunnen spelen. Met vier speeltuinverenigingen zijn overeenkomsten afgesloten 
voor het onderhoud en beheer van deze speeltuinen. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.071 We evalueren het uitvoeringsplan 2021 en inventariseren speelvoorzieningen per 
kern 
In 2019 en 2020 zijn we gestart met het opstellen van een speelkaart per kern. In 2021 
hebben we middels deze speelkaarten en nieuwe behoefte een uitvoeringsplan opgesteld. 
Vanuit de vraag wordt natuurlijk-avontuurlijk spelen toegevoegd. Niet elk toestel dat 
vanwege onveiligheid wordt verwijderd wordt automatisch vervangen. De uitvoering van 
de speelkaarten ligt bij Openbare Ruimte. 

Samen met de dorps- en stadsraden evalueren we het uitvoeringsplan 2021. We maken 
een nieuw speelbeleid inclusief meerjarenplan waarin we de uitkomsten van de evaluatie 
als input gebruiken. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-03-2022  

Doorlopend 

5.072 We stellen een nieuwe gebruikersovereenkomst op met speeltuinvereniging 
Aagtekerke 
Speeltuinvereniging Aagtekerke gaat verhuizen naar de nieuwe MFA te Aagtekerke. Hier 
dient een nieuwe gebruikersovereenkomst voor afgesloten te worden. Meer informatie 
hierover vindt u in de paragraaf Maatschappelijke Voorzieningen. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-04-2022 Einddatum: 01-09-2022  

Niet gestart 
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Wat willen we bereiken? 

D.5.06 In de groene openbare ruimte is meer ruimte voor biodiversiteit en is de 
belevingswaarde verhoogd. 

We willen de groene uitstraling van Veere versterken, de biodiversiteit en de 
belevingswaarde van het groen vergroten. Daarnaast vinden we het belangrijk dat 
inwoners en inwonersgroepen bij het groen betrokken zijn. 

We doen dit door het versterken en uitbreiden van onze bomenstructuur. Maar ook door 
meer ruimte te geven aan initiatieven vanuit onze inwoners. Bijvoorbeeld door de aanleg 
van vlinder-idylles. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.059 We planten elk jaar 100 bomen en voorzien in goede zorg in tijden van droogte. 
Met het planten van bomen dragen we bij aan het verbeteren van de biodiversiteit, 
zorgen we voor schaduw, binden we Co2 en versterken we de groene uitstraling van 
onze kernen. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2021  

 

 
Tijd 

 

5.060 We maken in zo veel mogelijk kernen ruimte voor een vlinder-idylle. 
Samen met de werkgroep vlinders en libellen Walcheren en de inwoners gaan we meer 
vlinder-idylles aanleggen. Hiermee versterken we de biodiversiteit. We stellen in elke 
kern (waar mogelijk) een stuk openbare ruimte ter beschikking en dragen bij aan de 
inrichting en het beheer. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2021  

 

 
Tijd 

 

5.061 We investeren bij gebiedsontwikkeling en herinrichting van wegen in extra 
maatregelen ter bescherming en behoud van bestaande bomen en laten voor ieder 
project een Boom Effect Analyse (BEA) uitvoeren. 
Grote bomen hebben veel waarde voor insecten, produceren door hun grote bladmassa 
veel zuurstof en geven veel schaduw. Hierdoor zijn grote bomen waardevol en willen we 
ze behouden. Dit kost extra inzet en geld. Door een goede analyse en het treffen van de 
juiste maatregelen kunnen bomen vaak worden behouden. 
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Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2021  

 

 
Tijd 

 

5.062 We stimuleren de inwoners van de gemeente om in hun woonomgeving groen te 
adopteren, in alle kernen is ruimte voor initiatieven. 
Er zijn initiatieven en ideeën voor het adopteren en/of het vergroten van de 
belevingswaarde van groen in onze kernen bijvoorbeeld bij de dorpsentree ’s. Deze willen 
we stimuleren door de initiatiefnemers te voorzien van bloembakken, beplanting en 
zaaigoed etc. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2021  

 

 
Tijd 

 

5.073 We actualiseren het Groenbeheerplan. 
Het huidige Groenbeheerplan loopt af en moet worden geactualiseerd. In 2021 is een 
integrale visie op de openbare ruimte opgesteld. De doelstellingen uit deze visie 
verwerken we in het nieuwe beheerplan. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022  

Niet gestart 

5.074 We stellen een nieuw maaiplan op. 
Meer biodiversiteit vraagt om een ander beheer van grasvelden, bermen en gazons. We 
passen het maairegime dus aan, intensief maaien waar het moet (bijvoorbeeld vanwege 
verkeersveiligheid) en extensief waar het kan. Hiervoor stellen we een doordacht 
maaiplan op. Dit wordt ondersteund door de Ivor 2021 en het op te stellen 
Groenbeheerplan 2022. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022  

Niet gestart 
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Wat willen we bereiken? 

D.5.07 De Veerse kust blijft gastvriendelijk, schoon, veilig en natuurlijk. 

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

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.017 We werken samen met Waterschap/Gemeente Vlissingen aan het beheer van de 
strand- en duingebieden. 
De Vlissingse stranden worden via aanbesteding (10 jaar) al enige jaren door onze SSV 
uitgevoerd. Daarmee beheert en onderhoudt de stichting alle Walcherse stranden. 
Sluitstuk is om het beheer van de duingebieden gezamenlijk op te pakken. Het leidt tot 
gelijkheid, kwaliteit op niveau en kosten-efficiency. De samenwerking met de gemeente 
Vlissingen en het waterschap Scheldestromen leidt tot een groter werkgebied voor de 
SSV die de uitvoering voor haar rekening neemt. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2016  

Doorlopend 

 
Kwaliteit 

 

Eind 2016 maakten we bestuurlijke afspraken over de samenwerking strandbeheer 
Walcheren. Doel van deze samenwerking was 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 was doelmatig omgaan met beschikbare 
budgetten.   

Als pilot heeft de stichting strandexploitatie Veere (SSV) in 2017 de Vlissingse 
stranden beheerd en onderhouden. Deze proef was geslaagd en alle partijen waren 
tevreden. In 2018 heeft SSV op de Vlissingse stranden geen werkzaamheden 
verricht. Wel in 2019 (zie hieronder).  Ook zijn vorderingen gemaakt met het 
sluiten van een overeenkomst voor stranddelen met het waterschap 
Scheldestromen en een nieuwe overeenkomst met het schap voor de huur van de 
kustparkeerterreinen.   

In 2020 is deze doelstelling niet afgerond. De reden is dat de voorwaarde hiervoor 
(langjarig in huur nemen van de kustparkeerterreinen van waterschap 
Scheldestromen) niet in 2020 gerealiseerd is.  

 
Tijd 

Het geschil tussen waterschap Scheldestromen en de gemeente Vlissingen over het 
beheer en exploitatie van de Vlissingse stranden is opgelost. Gemeente Vlissingen 
neemt het beheer van de stranden over en schakelt hiervoor de Stichting 
strandexploitatie Veere in. Met de SSV is een overeenkomst afgesproken voor het 
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seizoen 2019 met de optie van een nieuw contract voor meerdere jaren. Deze 
optie is in 2019 omgezet in een  nieuwe 10-jarige overeenkomst voor beheer en 
onderhoud van de Vlissingse stranden. De begroting 2020 is hierop aangepast. 

 
Geld 

Minimaal kostenneutraal voor de gemeente Veere. 

5.019 We onderzoeken de mogelijkheid voor extra recreatieve zandsuppletie voor de 
kust van Walcheren. 
De Zeeuwse Kustvisie van 26 juni 2017 benoemt: ‘Verkennen van aanvullende 
financiering voor voldoende breed en droog recreatiestrand.’  
 

Er wordt een zandfonds Zeeuwse kustgemeenten gevormd van € 1 miljoen, te verhogen 
via bijdragen derden tot € 2 miljoen. Bedoeld om Zeeuwse stranden tussentijds extra te 
kunnen suppleren. Het strand verdwijnt door erosie sneller dan dat er zand bijgespoten 
wordt. Dat levert problemen op voor de (strand)voorzieningen en –bebouwing, voor de 
economie, de leefbaarheid, de natuur en de strandveiligheid.  
 

Rijkswaterstaat (RWS) spuit alleen zand bij voor het behoud van de basiskustlijn en niet 
voor toeristisch zandstrand. Een droog, voldoende breed en kwalitatief goed zandstrand 
is essentieel voor toeristisch Veere. 

  

Inmiddels zitten we in de eindfase van de bestuurlijke besluitvorming tot vorming van 
het zandfonds. 

Gemeente Noord-Beveland neemt een besluit op 25 november 2021. De andere 
deelnemers: Schouwen-Duiveland, Sluis, Veere en Vlissingen besloten al positief.  Hierna 
volgt de uitwerking. De verwachting is dat met dit proces 1,5 jaar gemoeid is, voordat er 
recreatieve suppleties plaatsvinden. 
 

De Zeeuwse kustgemeenten, de provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, 
Veiligheidsregio, TOZ en de natuurorganisaties trekken hierin samen op. De raad van 
Veere stelde met m.i.v. 2021 structureel € 338.000 hiervoor beschikbaar. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse 

Startdatum: 01-01-2018  

Gestart 

 
Kwaliteit 

In 2020 is er geen bestuurlijke intentieovereenkomst over het recreatief zandfonds 
tot stand gekomen tussen Zeeuwse kustgemeenten. De tijd was er nog niet rijp 
voor. Wel spraken de gemeenten af structureel middelen voor het zandfonds op te 
nemen in de gemeentelijke kadernota's 2021 t.b.v. de begroting 2022.    
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Tijd 

 

 
Geld 

In de begroting 2020 stelde de gemeenteraad hiervoor structureel € 338.000 
beschikbaar met ingang van 2021. 

5.043 We verhogen de kwaliteit van de kuststrook aan de hand van de aanbevelingen uit 
het rapport “De kust is breder dan het strand”. 
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; 

 groene uitstraling; 

 camouflage van afvalcontainers; 

 betere bestrating; 

 duurzame verlichting; 

 meer oplaadpunten; 

 betere toiletvoorzieningen.  

  

Deze aanbevelingen komen voort uit het project ‘De Kust is breder dan het Strand’. We 
voeren alle aanbevelingen uit het rapport over dit project gefaseerd uit. Deze maatregel 
heeft ook een link met de maatregel parkeren onder het Programma Verkeer en Vervoer. 

  

In 2022 realiseren we: 

 meer oplaadpunten voor de kustparkeerterreinen; 

 herinrichting parkeerterrein De Bucksweg, Westkapelle, inclusief nieuwe 
toiletvoorziening; 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2016  

Gestart 
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Kwaliteit 

De geplande toiletten voor de kustparkeerterreinen Strandweg (Koudekerke) en 
Randduinweg (Oostkapelle) zijn budgettair doorgeschoven naar 2021.  

In het verslagjaar nam het college een principebesluit over het realiseren van een 
vaste gastheerschapvoorziening voor de locatie kustparkeerterreinen Galgeweg 
(Westduin). Een definitief plan is in 2020 niet ingediend.    

 
Tijd 

 

 
Geld 

 

5.066 We maken de Veerse badstranden toegankelijk voor alle doelgroepen. 
We voeren het Verdrag voor de Rechten van de Mens uit. Dat houdt voor onze 
badstranden in de volledige toegankelijkheid voor alle doelgroepen van mensen met een 
beperking. Van de parkeerlocatie tot het strand en toegang tot de zee. 

  

We starten met het opstellen van een plan voor het volledig toegankelijk maken van het 
badstrand van Zoutelande. Van daaruit werken we aan de volledige toegankelijkheid voor 
de andere badstranden. Uiteraard maken we daarbij gebruik van natuurlijke momenten, 
zoals reconstructies van toegangen etc. In 2022 beschikken we over een op uitvoering 
gericht plan voor Zoutelande. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse 

Startdatum: 01-01-2021  

 

 
Tijd 

 

5.076 We zetten ons in voor paardenpoepvrije stranden en overgangen in 2022. 
Stranden en strandovergangen worden frequent vervuild door vooral paardenpoep. Dat 
doet afbreuk aan de kwaliteit van het toeristische product en de gastvriendelijkheid. 

  

We beginnen met de stranden en strandovergangen die belangrijk zijn voor het 
toeristische product. Vervolgens volgen de toeristische (fiets)paden en straten in de 
kernen. 

  

Verder sturen wij aan op het ontstaan van een Veerse ruitervereniging waarmee we 
kunnen overleggen over de ruiterpaden (onderhoud, verbetering, nieuw) en uiteraard 
over het afstemmen over het oplossen van het paardenpoepprobleem. 
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Portefeuillehouder: Adri Roelse 

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2023  

Gestart 

5.077 We actualiseren de Kadernota strand 2013. 
Deze nota is al ruim 8 jaar oud en is op een aantal onderdelen gedateerd en behoeft 
aanpassing. Sindsdien is ook de Kustvisie in werking getreden en er zijn nieuwe inzichten 
over strandrecreatie. Het bezoek aan de stranden stijgt. Het Nationaal bureua voor 
Toerisme en Congressen verwacht de komende jaren een toename van het aantal 
buitenlandse bezoekers van 50%. Door COVID-19 wordt bezoek aan natuurgebieden, 
waaronder stranden, steeds populairder. Het aantal tonnen strandafval stijgt explosief. 
Overlast op de stranden en overtreding van de strandregels nemen toe.  

  

De behoefte van het publiek is minder aan wijzigingen onderhevig. Mensen komen nog 
steeds voor de rust, de natuurlijke omgeving en de ontspanning naar het strand. En 
welke voorzieningen horen daarbij. Met SSV spreken we hier in het eerstvolgende 
Bestuurlijk Overleg over. 

  

Een steeds groter wordende groep bezoekers heeft behoefte aan actief en sportief bezig 
zijn. De vraag is wat we aan sporten, zoals suppen en boarden kunnen bieden. 
Commerciële aanbieders zijn op sommige stranden al actief. Als kader voor de aan te 
passen strandnota willen we dan ook onderzoek doen naar commerciële activiteiten op 
de stranden. En onder welke condities deze kunnen plaatsvinden. 

Tenslotte zijn er bij strandondernemers en de partners van Toeristische Impuls wensen 
en verwachtingen voor het strandproduct van de toekomst. 

Portefeuillehouder: Adri Roelse 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2023  

Niet gestart 

Wat willen we bereiken? 

D.5.08 Het subsidiebeleid is afgestemd op het behalen van onze actuele doelen 
en het subsidieproces voldoet aan de eisen van rechtmatigheid. 

We subsidiëren jaarlijks zo’n 250 organisaties en verenigingen die het mede mogelijk 
maken dat inwoners  mee kunnen doen aan de samenleving. Zij zorgen in belangrijke 
mate voor de verbetering van de leefbaarheid in onze gemeente. 

Onderzoek is gedaan naar de processen en het beleid voor de subsidieverstrekking in de 
gemeente Veere. We concluderen dat zowel het subsidiebeleid als het subsidieproces aan 
vernieuwing toe is. Verbeterpunten liggen op het vlak van digitalisering, rechtmatigheid 
en het sturen op resultaat en beleid. Daarnaast verandert de samenleving en de rol van 
de gemeente daarin. Ook ons eigen beleid ontwikkelt zich. Daarom actualiseren wij het 
subsidiebeleid en de subsidieprocessen en maken het toekomstbestendig. 

Een bijzondere subsidie is de Reserve Leefbaarheid. Deze voldoet aan de behoefte dat 
mensen samen met anderen in de samenleving initiatieven kunnen organiseren. Dit 
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vinden we waardevol en verdient de support van de gemeente. We onderzoek of en hoe 
we deze subsidie op kunnen nemen in het reguliere subsidiebeleid. 

 

Wat gaan we hiervoor doen? 

5.078 We moderniseren het subsidiebeleid 
We formuleren uitgangspunten voor een gemeentebreed subsidiebeleid. Daarnaast 
zorgen we voor een minder kwetsbare wijze van behandelen van subsidieaanvragen. 
Deze wijze past bij de interne controleverplichting en de regels voor governance. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2022  

Niet gestart 

5.079 Wij beoordelen of en hoe we de beleidsregel “Nadere regels leefbaarheidsbijdrage 
2019-2022” kunnen continueren. 
Deze beleidsregel loopt tot en met 2022. Zonder specifiek besluit loopt deze dan van 
rechtswege af. De Reserve Leefbaarheid is waardevol gebleken. Daarom beoordelen we 
de mogelijke continuering hiervan in samenhang met de modernisering van het 
subsidiebeleid. 

Sowieso neemt het college en eventueel de raad vóór afloop van de looptijd een besluit 
over voorzetting van de regeling als het budget minder dan € 100.000 dreigt te worden. 
Dit zou in 2022 plaats kunnen vinden. 

Portefeuillehouder: Pieter Wisse 

Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 31-12-2022  

Niet gestart 
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Beleidsindicatoren 

Programma Nr Indicator Eenheid Bron Jaar waarop cijfer 
betrekking heeft 

Cijfer 
Veere 

Cijfer 
Zeeland 

Beschrijving 

Sport, cultuur en 
recreatie 

16 Niet-
sporters 

% RIVM - 
Zorgatlas 

2020 56,4 56,8 Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte 
van het totaal aantal inwoners. 

Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 
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Exploitatie Realisatie 2020 Actuele begroting 
2021 

Primitieve begroting 
2022 

Primitieve begroting 
2023 

Primitieve begroting 
2024 

Primitieve begroting 
2025 

Baten       

5.1 Sportbeleid en activering 125 171 148 153 151 151 

5.2 Sportaccomodaties 90 93 93 93 88 88 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

51 57 16 16 13 13 

5.4 Musea 27 27 27 27 26 26 

5.5 Cultureel erfgoed 87 91 92 92 64 64 

5.6 Media 1 1 1 1 0 0 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

450 1.031 310 290 268 268 

Totaal Baten 830 1.471 687 672 610 610 

Lasten       

5.1 Sportbeleid en activering 950 1.086 1.127 1.211 1.376 1.692 

5.2 Sportaccomodaties 892 958 903 980 948 959 

5.3 Cultuurpresentatie, 
cultuurproductie en 
cultuurparticipatie 

728 1.149 776 829 831 811 

5.4 Musea 469 1.118 479 479 378 378 

5.5 Cultureel erfgoed 460 728 564 559 530 530 

5.6 Media 272 277 281 280 281 281 

5.7 Openbaar groen en 
(openlucht) recreatie 

4.046 5.492 4.852 4.765 4.743 4.745 

Totaal Lasten 7.817 10.808 8.982 9.104 9.086 9.396 

Gerealiseerd resultaat -6.986 -9.337 -8.294 -8.431 -8.476 -8.786 
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Prioriteiten 

Omschrijving prioriteit Eenmalig/ 
Structureel 

Nieuw/ 
Bestaand 

2022 
Lasten 

2022 
Baten 

2023 
Lasten 

2023 
Baten 

2024 
Lasten 

2024 
Baten 

2025 
Lasten 

2025 
Baten 

Akkerranden S Bestaand 10.000  10.000  10.000  10.000  

Kijk op cultuur - Verhoging subsidie E Bestaand 30.000  30.000      

Stichting Delta Cultureel - Verhoging 
subsidie 

E Bestaand 10.000  10.000      

Kunst in de openbare ruimte - 
Meliskerke/Zoutelande 

E Bestaand   50.000  50.000    

Inhuur Orionis E Nieuw 20.000        

Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - 
Aanvullend budget 

S Nieuw 100.000  100.000  100.000  100.000  

Inbestedingsopdracht SSV 2022-2025 - 
Incidenteel 

E Nieuw 60.000  60.000  60.000  60.000  

Investeringen 

Er zijn geen investeringen in relatie tot dit programma.  
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