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Aan: Alle dorps- en stadsraden van de kernen van de gemeente Veere 
t.a.v.: contactpersonen 

 

Van: Stadsraad Domburg 
Ko Jan Provoost, secretaris 
Noordstraat 9, 4357 AN Domburg 

Domburg, 4 februari 2019, 
 
 
Betreft:  Voorstel om te komen tot een regulier (voorzitters)overleg met alle dorps- en stadsraden 

binnen de gemeente Veere. 
 
 
Beste bestuursleden van de dorps- en stadsraden, 

 

Nog niet zolang geleden was er sprake van regulier overleg van de Dorps- en Stadsraden in de gemeente Veere. 

Helaas is dit door diverse redenen komen te vervallen. Geen goede zaak lijkt ons. Meermalen heeft de stadsraad 

Domburg kenbaar gemaakt veel waarde te hechten aan regulier overleg met alle dorps- en stadsraden binnen de 

gemeente Veere. 

 

Recent, hebben wij echter van diverse dorps- en stadsraden vernomen dat ook zij behoefte hebben om regelmatig 

met elkaar van gedachten te wisselen over tal van onderwerpen, die betrekking hebben op alle, of in ieder geval 

meerdere kernen. 

 

Te denken valt hierbij o.a. aan: 

 De doorstroming van het verkeer vanaf de N57 over Walcheren. 

 Openbaar vervoer. 

 Onderhoud openbare ruimte (recent voorstel gem. Veere). 

 De invloed van de recreatie in de diverse kernen. Denk dan aan o.a. het rapport Leefbaarheid & toerisme 

van de gemeente Veere. 

 Reactie op de brief van de stadsraad Veere over de verhouding tussen dhr. B. van Leeuwen en de 

gemeente Veere en de kosten voor de samenleving die dat met zich mee brengt. 

 En tal van andere zaken. 

 

Hoe we deze overlegsessies vorm zouden moeten geven kunnen we nader met elkaar overleggen. Wel wil de 

Stadsraad Domburg aangeven dat zij niet de intentie heeft hierbij een leidende c.q. sturende rol te willen spelen. Er 

gebeurt immers veel in en om Domburg en daar heeft onze stadsraad haar handen meer aan vol. Wel zeggen wij 

jullie toe onze bijdrage te zullen leveren. 

 

Graag willen wij het volgende van jullie weten: 

 Onderschrijven alle dorps- en stadsraden bovenstaande visie? 

 Kunnen we z.s.m. komen tot een startoverleg om aan bovenstaande vorm te geven en regulier overleg van 

de grond te krijgen.  

 

Wij verzoeken jullie via een reactie jullie mening over bovenstaande, uiterlijk vrijdag 21 februari a.s. aan ons 

kenbaar te maken. Als alle dorps- en stadsraden e.e.a. onderschrijven zullen wij de eerste vergadering 

organiseren, waarna we tot een reguliere organisatievorm kunnen komen. 

 

Wij zien uiterlijk 21 februari jullie reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Stadsraad Domburg, 

Ko Jan Provoost, secretaris. 
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