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      Stadsraad Domburg 

 
CONCEPT Verslag Openbare Vergadering Stadsraad Domburg  
Schuttershof, donderdag 15 maart oktober 2018, 19:30 uur 

1. Opening door de voorzitter 

De voorzitter (Simon de Visser) opent de 5e openbare vergadering van de Stadsraad Domburg en heet alle aanwezigen 
van harte welkom. Deze avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen.  De voorzitter heet iedereen van 
harte welkom, de vertegenwoordigers van de raadsfracties, vertegenwoordiging van de OBD, van de bewonersvereniging, 
vertegenwoordigers van stads- en dorpsraden van de gemeente Veere. En een speciaal welkom voor de lijsttrekkers. Ook 
zijn we blij met de opkomst; het is een volle zaal.   

Het is een verkiezingsdebat, alleen van het eerste gedeelte wordt een verslag gemaakt. Zoals gewoonlijk loopt er weer een 
bandje mee. 

De onderwerpen voor vanavond zijn:  

Verslag vorige vergadering 
Verslag vorige vergadering 
Terugkoppeling 
Verkiezingsdebat  
Aansluitend is er mogelijkheid om met de lijsttrekkers persoonlijk in gesprek te gaan in de foyer. 
 
 
 

2. Vaststellen verslag openbare vergadering d.d. 26 oktober 2017. 
 

Wies Keune,  wacht nog op antwoord op de vraag aanzie de gelden toekomen van de parkeerboetes die geïnd worden 

op de parkeerterreinen dan wel de woonstraten.  

Antwoord Simon: dat zijn vragen die rechtstreeks aan de gemeente gesteld kunnen worden. 

Verder zijn er geen op- en of aanmerkingen op het verslag van de vorige openbare vergadering. Het verslag wordt zonder 
aanpassing vastgesteld.  

 

3.  Terugblik sinds 26 oktober 2017 en een kijkje in de toekomst. 
Voor een uitgebreide terugblik verwijst de voorzitter naar het jaarverslag dat binnenkort op de website staat. U 
wordt ook op de hoogte gehouden door onze maandelijkse bijdrage in de klapbank.  
Simon stipt kort de volgende punten aan: 
 * KPN gebouw, de stadsraad heeft een zienswijze ingediend aangezien het KPN gebouw volgens de stadsraad 
niet past in de visie op Domburg en het karakter van onze stad aantast. De gemeente heeft alle bezwaren afge-
wezen. Gelet op onze positie om gevraagd en ongevraagd advies te geven en gelet op de status van de stads-
raad hebben wij besloten om geen juridische stappen te ondernemen. We ondersteunen de inspanningen van 
overige organisaties om de ontwikkelingen van het KPN gebouw niet door te laten gaan.  
*  Boulevard van Schagen, we hebben veel positieve reacties op de herontwikkeling van de boulevard ontvan-
gen.  Door zitting in de klankbordgroep hebben we als stadsraad kunnen meedenken over de indeling en in-
richting. Opmerkingen van inwoners hebben we zoveel mogelijk getracht te verwerken in de uitvoering. 
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*  Schouw, we hebben aandacht gevraagd voor achterstallig onderhoud. De gemeente heeft er nu structureel 
geld voor uitgetrokken. Er is aandacht voor en de aanbevelingen van ons schouwrapport worden nu uitgevoerd. 
We gaan er vanuit dat deze voortvarendheid blijft bestaan, ook na de verkiezingen.  
* Investeringen, ’t Groentje, Domburgseweg en Schuitvlotstraat daar zijn we als stadsraad bij betrokken en het 
wordt mooi, dat kunnen we u verzekeren. Verder zijn er investeringen in het Singelgebied en het parkeerverwijs-
systeem. Blij dat er nu eindelijk ook geïnvesteerd worden in Domburg, dat was nodig en dat is nodig. En natuur-
lijk hopen we op de steun van de nieuwe gemeente raad.  
* Notulen, de stadsraad zoekt een notulist. Iemand die bij de vergaderingen de besluitenlijst wil maken en bij dit 
soort vergadering een verslag wil maken zodat de overige leden zich met de inhoudelijke taken kunnen bezig-
houden. Graag aanmelden, adres staat in de klapbank en onze website; stadsraaddomburg.nl.  
 
Huishoudelijke mededeling: 
Het kopje koffie aan het begin van de vergadering komt voor rekening van de stadsraad, daar houd noodge-
dwongen onze gastvrijheid mee op. De bodem van de schatkist is in zicht. Wij hopen natuurlijk dat jullie blijven 
na afloop van de vergadering voor gesprekken in de foyer, maar jullie zullen de eigen consumpties moeten beta-
len. Binnenkort is er een Rabo-grote-club-actie, denk aan ons wanneer jullie gaan stemmen. 
Omdat we ook de gesprekken in de foyer willen, moeten we ons houden aan de tijd. Dat geldt voor de dame en 
heren politici, maar dat geldt ook voor jullie. Dus houdt het kort en bondig.  
 
Hierna wordt overgegaan tot het verkiezingsdebat.  
  
5. Sluiting  
Simon spreekt zijn dank uit voor iedereen en nodigt uit om de gesprekken voor te zetten in de foyer. Wij stellen het op prijs 
dat een ieder aanwezig was en veel dank voor de inbreng. Wel thuis voor straks. 
 
  

http://stadsraaddomburg.nl/

