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Agenda openbare vergadering Stadsraad Domburg 24-10-2018 
Datum:  
Tijd: 
Locatie: 
Genodigden:  

donderdag 24 oktober 2018 
19.30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). 
Schuttershof (grote zaal). 
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), MTVP-Arnold van Houtum, PZC. 
Politieke partijen van de gemeente Veere t.w.: SGP-ChristenUnie, CDA, 
PvdA/GroenLinks, VVD, DTV 

 Agendapunt Toelichting Actie 

1 Opening  

 

 Inleiding voorzitter 

 Vaststellen agenda 

Simon de Visser 

Simon de Visser 

2 Openbare 

vergadering  

15 maart 2018. 

 Vaststellen verslag openbare vergadering 15 maart 2018.  

Verslag is in te zien op de website van de Stadsraad Domburg. 

Simon de Visser 

 Ruimte voor het stellen van vragen en het maken van 

opmerkingen over bovenstaand onderwerp (agendapunt 2. 

aanwezigen 

3 Terugblik sinds 15-

03-‘18 + kijkje in de 

toekomst. 

 Beknopte terugkoppeling periode 15 maart 2018  tot heden.  Simon de Visser 

 Ruimte voor het stellen van vragen en het maken van 

opmerkingen over bovenstaand onderwerp (agendapunt 3) 

aanwezigen 

4 Speelvoorzieningen 

in de kern Domburg 

 Nieuwe ontwikkelingen inzake speelvoorzieningen voor de 

jongeren van Domburg 

Simon de Visser 

 Ruimte voor het stellen van vragen en het maken van 

opmerkingen over bovenstaand onderwerp (agendapunt 4). 

aanwezigen 

5 Marie Tak van 

Poortvliet Museum 

 Wat zijn de plannen voor het nieuwe MTVP? 

 Arnold van Houtum gaat u er alles van vertellen. 

Arnold van Houtum 

 Ruimte voor het stellen van vragen en het maken van 

opmerkingen over bovenstaand onderwerp (agendapunt 5). 

aanwezigen 

6 De toekomst van 

Domburg  

 Wat heeft het nieuwe college van B&W aan plannen voor de 

kern Domburg voor nu en de nabije en verdere toekomst? 

 Wat ziet het college als kansen? 

 Wat vindt het college van de recreatieve druk op de kernen van 

de gemeente Veere in het algemeen en voor de kern Domburg 

in het bijzonder in relatie tot de leefbaarheid voor gasten, maar 

vooral ook voor bewoners? 

Kernwethouder van 

Domburg 

Ari Schot 

 Ruimte voor het stellen van vragen en het maken van 

opmerkingen over bovenstaande onderwerpen (agendapunt 5). 

aanwezigen 

7 Rondvraag  Ruimte voor het stellen van vragen en maken van opmerkingen 

over onderwerpen dier nog niet aan de orde zijn geweest. 

aanwezigen 

8 Sluiting  Simon de Visser 
 

 Een verzoek aan alle aanwezigen om bij het inspreken uw naam kenbaar te maken en indien van toepassing 
namens welke organisatie u spreekt. 
 

 Tevens het verzoek om alleen in te spreken via de in de zaal aanwezige microfoons, zodat iedereen uw op- 
aanmerkingen goed kan horen.  
 

 Tijdens deze vergadering worden geluidsopnamen gemaakt. Deze worden alleen gebruikt t.b.v. het notuleren van 
deze vergadering en worden niet verstrekt aan derden. Met uw aanwezigheid gaat u hiermee akkoord. 
 

 Het verslag van deze openbare vergadering wordt gepubliceerd op de website van de Stadsraad Domburg, 
www.stadsraaddomburg.nl  
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