Gelukkig is de gelegenheid tot inspreken alsnog op de agenda van deze vergadering gekomen en daar
maak ik dan ook dankbaar gebruik van.
Het Corinavirus ert nog welig en de laatste ontwikkelingen geven allerminst aanleiding tot
op misme. De door de overheid uitgevaardigde beperkende maatregelen -en hoewel noodzakelijkgaan steeds zwaarder wegen. Dat geldt voor de burgers, maar zeker ook voor ondernemers.
Voor hen geldt ook niet dat halverwege de maand, Coronacrisis of niet, het vaste maandsalaris op de
bankrekening wordt gestort.
Ik wil het ook graag nog een keer uitleggen voor degenen die het niet begrepen hebben.
Laat ik daarvoor eerst beginnen met een de ni e van het begrip ondernemer.
Een ondernemer is iemand die voor eigen rekening en risico een onderneming drij . En daar horen
goede en die zijn er gelukkig ook geweest en minder goede jden bij, ve e en magere jaren, dus. Dat
is inherent aan het vak en het ondernemersrisico.
Maar nu is er sprake van zeer bijzondere omstandigheden die helaas ook langer duren dan
aanvankelijk verwacht en gehoopt. De 2e Coronacrisis hakt er veel dieper in dan de vorige en het
einde is nog niet echt in zicht. Bij sommige ondernemers staat het water tot aan de lippen, óók in
Zoutelande.
En dan is er in dit dorp nog een ander groot zorgpunt bij inwoners en ondernemers. Zie ook de pe e
met meer dan 6000 ondertekenaars. En dat is de invoering per 1 april van het betaald- en
vergunning-parkeren en de hoogte van de parkeertarieven. Het kan niet ongelukkiger! Middenin deze
Coronacrisis en dan ook nog rondom het Paasweekend. We hebben er al eerder op gewezen, helaas
nog zonder resultaat.
En dan iets over de communica e van het nieuwe beleid: in onze ogen te laat ingezet en op
onderdelen zeer ongelukkig. Bij de ingang van het dorp verwelkomd worden met een “Tageskarte van
50 Euro” is niet echt uitnodigend en is een eigen leven gaan leiden! Het is verwijderd, maar het
kwaad is wel al geschied. De na onale pers en niet alleen die pakte het op met alle nega eve
publiciteit voor ons gebied vandien.
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Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zo luidt het spreekwoord. Zo gaat dat ook met een imago,
het beeld dat anderen van iets of iemand hebben. Zoutelande kreeg 4 jaar geleden een cadeautje
van Blof met het lied Zoutelande en “blij dat je hier bent”, dat zowel in binnen- als buitenland de pers
haalde en direct al posi eve e ecten had op bezoekersaantallen en verblijfsgasten uit alle delen van
het land én vooral ook Vlaanderen. Nu halen we weer de pers, maar wel op een andere manier en
met een averechts e ect, zo vrezen we. Dat posi eve imago van Zoutelande hee inmiddels een
inke deuk opgelopen. Helaas, dat valt nu niet terug te draaien.
Maar u kunt de pijn nog wel wat verzachten en wat goed maken.
Nog 3 1/2 uur hebt u voordat de Veerse torenklokken 12 keer zullen slaan en het 1 april is. Ik doe een
klemmend beroep op u als raadsleden van coali e en opposi e: benut die jd nu g en verras ons
aangenaam deze avond.
Wat zou het toch mooi zijn deze keer een unaniem besluit (19 vóór, 0 tégen) van de Veerse
gemeenteraad dat tegemoet komt aan de verzoeken of beter gezegd de noodkreten tot uitstel van
het invoeren van betaald- en vergunning-parkeren en met nog een aantal aanpassingen tot
maatwerk.
Er ligt een amendement tot uitstel van het parkeerbeleid en ik roep u allen op dat te steunen.
Het voorstel van het college van b en w tot enkele aanpassingen is welkom, maar bevat géén uitstel
en zien wij slechts als een doekje voor het bloeden. Opmerkelijk is ook dat in dit collegevoorstel en
de communica e daarover het woord Corona of crisis niet voorkomt.
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Geachte leden van de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders,

Binnen de kaders die het gemeentebestuur eerder hee vastgesteld wordt bij de uitvoering veel
ambtelijke inzet gepleegd om maatwerk te leveren, zoals voor verenigingen, de kerk en anderszins.
Dat waarderen we ook en ik wil dat hier ook uitdrukkelijk gezegd hebben, maar er is ook behoe e
aan nog meer maatwerk, bestuurlijk maatwerk. En daar gaat u over, geachte gemeentebestuurders.
Tenslo e.
Als volksvertegenwoordiger op basis van goede en breed gedragen argumenten het eigen
aanvankelijke standpunt wat aanpassen is niet zwichten onder druk of een zwaktebod, maar is juist
een ui ng van bestuurskracht en het series nemen van wat er sterk lee onder de bevolking, onder
inwoners en bij ondernemers en gasten. Maar het is méér, het is ook een teken van het serieus
omgaan met uw eigen verkiezingsprogramma’s en het huidige hoofdlijnenprogramma 2020-2022: ”
Veere, samen verder! “ en wat u daarin hebt beloofd over par cipa e.
Ik dank u voor uw aandacht.
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Namens de Zomid,
Kees Bierens.
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Geachte leden van de raad en in het bijzonder die van de coali epar jen, ik doe een democra sch
appél op u: Geef alstublie voor een aantal maanden lucht, haal wat druk van de ketel, dat doen uw
collega’s van andere overheden ook. Dat zet geen streep door uw plannen voor accommoda es
elders in de gemeente. En de nanciële dekking van een aantal maanden uitstel van het nieuwe
parkeerbeleid hoe ook geen probleem op te leveren. Over vorig jaar hee de gemeente immers
een meevaller van 7,5 miljoen Euro door veel lagere uitgaven vanwege compensa es van het Rijk
voor o.a. misgelopen parkeergelden en toeristenbelas ng. En goedkoper geldlenen dan aanvankelijk
berekend levert ook voordeel op, zo hebben we recent kunnen lezen. Benut een klein beetje van die
nanciële ruimte voor het uitstel dat we vragen.
Die maanden kunnen ook worden benut om nog wat aanpassingen en meer maatwerk te
bewerkstelligen, zoals voor de inwoners van het buitengebied, voor werknemers van bedrijven en
niet te vergeten een loca e te zoeken c.q. in te richten waar gra s geparkeerd mag worden. In
tegenstelling tot Domburg en Veere ontbeert Zoutelande zo’n terrein nu nog.

