Dank u wel voorzitter.
Geachte leden van de raad, geacht college,
Graag wil ik inspreken naar aanleiding van het onderzoek naar Leefbaarheid en Toerisme in de
gemeente Veere. Mijn naam is Marieke van de Ketterij en ik zit in het bestuur van de Dorpsraad
Zoutelande. Ik spreek namens deze Dorpsraad, en deze inspraakreactie heeft betrekking op
Zoutelande.
In de gemeente Veere wordt de laatste jaren steeds vaker de vraag gesteld, of het toerisme nu een
lust of een last is. En of het beleid wat op dit veld gevoerd wordt moet worden voortgezet, of juist
zou moeten worden bijgesteld. Wat ons betreft, zou op deze vraag niet een algemeen antwoord
moeten worden gegeven. De gemeente Veere is een gevarieerde gemeente. De stadjes en dorpen in
de gemeente Veere hebben elk hun eigen karakter. Het is belangrijk dat de gemeente daarop
inspeelt met beleid dat past bij dat karakter. Maatwerk per kern dus.
Als Dorpsraad, en als inwoners van Zoutelande zijn we blij met ons dorp. Uit het onderzoek blijkt dit
ook. Zoals het nu gaat, is er een goede balans tussen het toerisme en de leefbaarheid. Het toerisme
heeft ons dorp veel gebracht. Tevreden inwoners zijn trots op ons dorp, en zorgen voor een gastvrije
ontvangst van de toeristen. Toeristen voelen zich welkom, en zijn daar blij mee. Toeristen op hun
beurt brengen beweging, gezelligheid en zorgen voor economische activiteit. En daar hebben we als
inwoners weer profijt van. Voor een aantal inwoners geldt dat zij rechtstreeks hun brood in het
toerisme verdienen.
Voor alle inwoners geldt, dat zij het voordeel hebben van een veelheid aan voorzieningen, mede
dankzij het toerisme. We hebben een gezellige winkelstraat, volop horeca in verschillende
segmenten, supermarkten, een bakker….En de laatste jaren zijn er diverse bouwplannen
gerealiseerd. Natuurlijk heeft dat wel hier en daar de nodige discussie gegeven, maar het aanzien van
Zoutelande is steeds mooier aan het worden. Wij zien ook dat jonge gezinnen zich in Zoutelande
vestigen. En daar zijn we blij mee. Er is daardoor ook voldoende aanwas voor de school, voor de
sportverenigingen……Verder zijn we goed bereikbaar en parkeren is over het algemeen geen
probleem in Zoutelande. En als het op hoogtijdagen in het seizoen heel druk wordt, dan hebben we
vrijwilligers die de verkeersstromen en het parkeren in goede banen leiden. Ook in die zin werken we
in het dorp echt samen aan het behouden van een goed evenwicht.
Al deze dingen samen maken Zoutelande tot een aantrekkelijk dorp voor bewoners en voor
bezoekers.
Het behouden van dat evenwicht tussen al die verschillende elementen is tevens de belangrijkste
reden voor deze inspraakreactie. We zijn positief over de resultaten die we in een goede
samenwerking tussen de gemeente, de Zomid, de Dorpsraad, investeerders en ondernemers tot nu
toe hebben bereikt. Die lijn willen we graag voortzetten.
Er zijn echter drie onderwerpen waar we specifiek nadere aandacht voor vragen. Ten eerste is dat de
kwaliteit van de openbare ruimte. Een groot aantal wegen in het dorp verkeert in slechte staat van
onderhoud. De slechte staat waarin deze straten zich bevinden doet ernstig afbreuk aan het imago
van ons dorp. Aan de ene kant wordt de blauwe vlag gehezen vanwege het schone en veilige strand
en aan de andere kant verkeren de straten met name in het oude dorp in zeer slechte staat zien en is
het op meerdere plaatsen zelfs gevaarlijk. We doen een dringend beroep op u om deze problematiek
hoger op uw prioriteitenlijst te plaatsen. Het tweede is het openbaar groen. We roepen de gemeente

op om de belevingswaarde van het openbaar groen op niveau te houden. We hebben onlangs een
brief ontvangen met de mededeling dat de boomplantdag wordt afgeschaft en dat de bloembakken
ook niet meer gevuld zullen worden. En daar zijn wij niet blij mee! Het openbaar groen draagt bij aan
de uitstraling, karakter, sfeer en beleving van het dorp. Bewoners en toeristen voelen zich zich
prettiger in een mooie groene omgeving en het is ook het visitekaartje voor de bezoekers van ons
dorp.
Het derde is een recentelijke ontwikkeling mbt het strand. De afgelopen dagen heeft de storm grote
delen van het strand weggeslagen. Strand is als belangrijk toeristisch produkt ernstig geschaad.
Daarnaast maken wij ons zorgen over de veiligheid van de strandbezoekers. De auto’s van de
strandwacht, hulpdiensten en reddingsbrigade kunnen lang niet meer overal komen.
Wij zijn dan ook blij dat de gemeente Veere samen met de gemeente Vlissingen en de Stichting
Strandexploitatie Veere een verzoek hebben neergelegd bij Rijkswaterstaat om de stranden voor de
zomer nog op te spuiten.
Ik rond af. We hopen dat de gemeente de 3 aandachtspunten serieus neemt en er mee aan de slag
gaat. We spreken de wens uit dat we de constructieve samenwerking die we tussen de gemeente, de
Zomid en de Dorpsraad hebben voort kunnen zetten. Dat we samen kunnen blijven bouwen aan een
goed evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid, en aan een aantrekkelijk Zoutelande voor de
toekomst.
Marieke van de Ketterij, lid Dorpsraad Zoutelande
13 februari 2020

Geachte voorzitter, leden van de gemeenteraad en het college van b en w en overige toehoorders,
Op de agenda van deze vergadering staan ook de uitkomsten van het Onderzoek Leefbaarheid &
Toerisme in de gemeente Veere.
Mijn naam is Kees Bierens en als voorzitter van de Zomid (de Ondernemersvereniging van
Zoutelande) maak ik graag gebruik van de gelegenheid over dit onderwerp in te spreken.
Laat ik ermee beginnen dat ik graag aansluit bij de inbreng van de vorige inspreker, mevrouw
Marieke van de Ketterij van de Dorpsraad Zoutelande. Hier zou mijn bijdrage kunnen eindigen, maar
vanuit de Zomid wil ik nog wel enkele specifieke opmerkingen maken en accenten leggen.
De Zomid vindt het een goede zaak dat het gemeentebestuur een integrale analyse van de hele
gemeente Veere heeft laten maken als het om leefbaarheid en toerisme gaat en de uitkomsten gaat
gebruiken bij de ontwikkeling van beleid. De rapporten laten zien dat er uit de analyse geen
eenduidig beeld komt en dat is niet verrassend. Ieder deel of iedere kern van de gemeente is anders
en heeft z’n eigen DNA en dynamiek. En dat maakt de gemeente Veere aantrekkelijk om te wonen en
er te verblijven als toerist, recreant of als tweede woningbezitter. Maar, voeg ik er gelijk aan toe,
zolang dat evenwicht tussen leefbaarheid en toerisme niet wordt verstoord.
In de kern Zoutelande, aan de zuidkust van Walcheren, is er een goede balans tussen leefbaarheid en
toerisme, zo wijst het onderzoek uit! Er staat in de rapportage zelfs dat Zoutelande een voorbeeld is
van een kern die erg positief scoort op de balans tussen druk en draagkracht. Laten we dat zo
houden, zeg ook ik als voorzitter van de ondernemersvereniging en daarom blijven inzetten op
kwaliteit in plaats van kwantiteit. En die kwaliteitsslag, onder andere door vernieuwing van
accommodaties, is in Zoutelande nog aan de gang en zal ook de komende jaren nog verder z’n beslag
krijgen. Dit op basis van de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande zoals die in 2013 door de
gemeente, na goed overleg met Dorpsraad en Zomid is vastgesteld. Zo bouwen we letterlijk aan een
aantrekkelijk Zoutelande voor nu en in de toekomst.
Veel inwoners van Zoutelande, meer dan 60%, zijn particuliere verhuurders en belanghebbenden bij
het toerisme. Zij ervaren ook dat het toerisme bijdraagt aan een prima voorzieningenniveau waar
inwoners, tweede woningbezitters en toeristen en recreanten profijt van hebben.
Voorzitter, leden van de gemeenteraad, het is soms druk, heel druk zelfs, in Zoutelande. En dat komt
niet alléén door Blof en de Belgische zangeres Geike Arnaert. Maar in goede afstemming met de
gemeente en door een prima samenwerking tussen Dorpsraad en Ondernemersvereniging én de
inzet van vrijwilligers, weten we daar in Zoutelande goed mee om te gaan. En zo wordt op heel
drukke dagen, bijv. met veel strandbezoekers of tijdens de Kustmarathon, het parkeren (door het
openstellen van het overloopterrein) en het verkeer in goede banen geleid.
Bij een toeristische kern als Zoutelande hoort ook goed onderhouden openbaar groen en een goede
infrastructuur. Wij hopen dat dat zo blijft en dat enkele straten of gedeelten daarvan, zoals de
Duinweg, en gedeelten van Langendam en Langstraat, nu binnen afzienbare tijd kunnen worden

heringericht c.q hersteld. Net als de Dorpsraad vragen we hier specifiek aandacht voor, omdat
uitvoering daarvan eerder al is opgeschoven.
Ook ik wil tot slot nog de aandacht vestigen op de schade aan de kust door de recente stormen.
En in weerwil van wat sommigen vandaag in de PZC beweren, is de kust met de stranden weliswaar
niet de enige, maar nog wel de grootste trekker voor het toerisme in de gemeente Veere. De recente
zware stormen hebben met name ook aan de zuidwestkant van Walcheren de nodige schade aan de
kust aangericht. Zo zijn er ook in de omgeving van Zoutelande grote stukken strand weggeslagen en
zijn er duinovergangen weggespoeld of beschadigd. En we weten nog niet wat storm Dennis voor
komend weekend in petto heeft.
Wij ondersteunen graag het college van b en w bij de inspanningen met andere overheden en
instanties, om de stranden nog voor het seizoen opgespoten te krijgen en de overgangen te
herstellen, zodat inwoners én toeristen ook deze zomer weer met veel plezier gebruik kunnen maken
van het strand en ook de toegankelijkheid voor de hulpdiensten is gewaarborgd.
Kees Bierens, voorzitter Zomid.
13 februari 2020.

