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Agenda openbare vergadering Stadsraad Domburg 15-03-2018 
Datum:  
Tijd: 
Locatie: 
Genodigden: 

donderdag 15 maart 2018 
19.30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). 
Schuttershof 
Inwoners van Domburg, B&W en de raad van de gemeente Veere, Ondernemers 
Badplaats Domburg (OBD), Dorps- en stadsraden van de gemeente Veere, Pauline 
Heuvelmans (wijkagent), PZC. 
Politieke partijen van de gemeente Veere t.w.:  
SGP-ChristenUnie – Jaap Melse, CDA – Willem den Herder, PvdA – Chris Maas, VVD – 
Bert van Halderen, D’66 – Marion van Stiphout, DTV – Adri Roelse 

 Agendapunt  Toelichting Actie 

1 Opening  
 

1.1 
1.2 

 Inleiding voorzitter 

 Vaststellen agenda 

Simon de Visser 
Simon de Visser 

2 Openbare vergadering  
26 oktober  2017. 

2.1 
 

 Vaststellen verslag openbare vergadering 26 oktober2017.  
Verslag is in te zien op de website van de Stadsraad Domburg. 

Simon de Visser 

3 Terugblik sinds 26-10-‘17 
+ kijkje in de toekomst. 

3.1 
 

 Beknopte terugkoppeling periode 26 oktober 2017  tot heden.  

 Het JAARVERSLAG maart 2017 t/m februari 2018 komt op de website. 

Simon de Visser 
Ko Jan Provoost 

4 VERKIEZINGSDEBAT. 
 
In het kader van de 
verkiezingen voor een 
nieuwe gemeenteraad op 
Woensdag 21 maart a.s.  
 
 

Stemadvies Stadsraad. 
 U heeft invloed op wat 

er in uw gemeente en 
kern gebeurt. 

 

 Meer dan je soms zou 
denken. 

 

 Gebruik die invloed 
daarom minstens één 
keer per 4 jaar en …… 

 

 GA OP 21 MAART 
STEMMEN!!! 

  Een debat waarin de politiek, Stadsraad Domburg, maar zeker ook de inwoners, 
ondernemers en andere belanghebbenden in de kern Domburg met elkaar van 
gedachten kunnen wisselen. 

 

 Het gaat hierbij over de partijpolitieke programma’s, beleidsvoornemens en 
verdere plannen die de verschillende politieke partijen als uitgangspunt hebben 
voor de komende 4 jaar (2018-2022). 

 

 De Stadsraad wil hierbij in ieder geval drie speerpunten ter tafel brengen t.w.: 
 

 Voor de verbetering van de leefbaarheid in de kern Domburg is het 
noodzakelijk het verkeer  bestemd voor de Westzijde van Domburg 
(Roompot, Buitenhof, Golf, Noorduine en Westkapelle) te ontsluiten via een 
zuid/west van Domburg gelegen ontsluiting (al dan niet via aanpassing van 
bestaande wegen). In het GVVP is aangegeven dat de kernen autoluw 
moeten zijn. Tweerichtingsverkeer op de Singel is geen oplossing voor ons.  

 Hoofdstraat opnieuw inrichten. Autoluw. Bedrijven/woningen wel bereikbaar. 
(bevoorrading, hotelgasten). Wel afspraken over tijdstippen (bijvoorbeeld tot 
een bepaald tijdstip) en werken aan optimalisering 
bevoorrading/bereikbaarheid/facilitering op andere wijze.  

 Handhaving van de tweede woningverordening. Zonder deze verordening 
wordt Domburg een tweede Cadzand met vooral vakantiehuizen en te weinig 
vaste inwoners. Een tweede woningverordening met goede  handhaving 
wordt noodzakelijk om de leefbaarheid in Domburg te verbeteren. 

Discussieleider: 
Simon de Visser 
 

POLITIEKE PARTIJEN 
GEM. VEERE. 
 

SGP/Christenunie 
Jaap Melse 
 

CDA 
Willem den Herder 
 

PvdA 
Chris Maas 
 

VVD 
Bert van Halderen 
 

D’66 
Marion van Stiphout 
 

DTV 
Adri Roelse 
 
 

Van de meeste 
partijen zullen nog 
meerdere kandidaat-
raadsleden aanwezig 
zijn. 

4 Rondvraag  4.1 
 

 Gelegenheid tot het stellen van vragen, het doen van suggesties en het maken 
van opmerkingen aangaande datgene wat op de kern Domburg van toepassing 
is. De Stadsraad Domburg luistert graag naar u. 

 

5 Sluiting     

6 Napraten  
met politiek en stadsraad 

  Na de vergadering zal op een informele manier kunnen worden nagepraat over 
tal van zaken die in Veere en de kern Domburg in het bijzonder, spelen. 

 Die mogelijkheid wordt geboden d.m.v. statafels in de foyer waar lijsttrekkers en 
bestuursleden van de Stadsraad u graag te woord staan. 

Alle aanwezigen. 
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