
STAND VAN ZAKEN T.A.V. HET BURGERINITIATIEF M.B.T. DE INVULLING VAN HET KPN-GEBOUW

Hierbij willen wij u graag informeren over de laatste ontwikkelingen.

Zoals u misschien nog weet is het burgerinitiatief op 2 oktober 2014 aangeboden aan de gemeente Veere, voorzien 
van 162 handtekeningen. Helaas heeft de gemeenteraad dit toen niet inhoudelijk behandeld. Reden voor ons om 
bezwaar te maken. Wij zijn door de commissie bezwaarschriften in het gelijk gesteld. Toen de gemeenteraad het 
ondanks deze uitspraak nog steeds niet inhoudelijk wilde behandelen, besloten we naar de rechter te stappen. Deze 
heeft op 7 december 2015 de gemeenteraad gedwongen om het burgerinitiatief alsnog inhoudelijk te behandelen. 
Op 17 december 2015 bleef de meerderheid van de gemeenteraad bij haar in 2012 genomen besluit: om toch 
binnen de randvoorwaarden een grootschalige hotelontwikkeling mogelijk te maken. Bezwaar en beroep is nog wel 
mogelijk maar waarschijnlijk heeft de meerderheid van de gemeenteraad nét voldoende gedaan om de behandeling 
inhoudelijk te kunnen noemen.

Hoe nu verder?
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd door de initiatiefnemer van het project. Wanneer het college akkoord 
gaat volgt er een nieuwe zienswijze ronde waarin iedereen een zienswijze in kan dienen. Mocht het college van B&W 
de omgevingsvergunning verlenen dan kunnen alleen de belanghebbenden in beroep bij de rechtbank.

Wij denken dat het, gezien het verloop van de ontwikkeling rond het KPN gebouw, beter is om onze krachten te 
bundelen. Onze ervaring is namelijk dat we niet alleen staan in ons verzet tegen grootschalige ontwikkelingen in de 
kom Domburg. Dit heeft er ons toe gebracht om een stichting op te richten: Stichting Leefbaarheid Kom Domburg.
De stichting is opgericht ten behoeve van de héle kom Domburg en niet alleen voor de omgeving van het KPN-
gebouw. Want nu betreft het deze locatie, maar wij zijn er van overtuigd dat er meer ontwikkelingen op stapel staan.
 
Waarom een stichting?
Wij denken dat een stichting structuur brengt, waardoor verzet tegen grootschalige plannen een betere fundatie krijgt. 
Zodat actie niet meer afhankelijk is van de spontane inzet van het moment. Stichting Leefbaarheid Kom Domburg 
wil zich actief in zetten voor de leefbaarheid. Zo kunnen we samen met iedereen die dat wil de juiste actie onderne-
men. Denk dan onder andere aan overleggen met en het aankaarten van problemen bij de gemeente, het indienen 
van zienswijzen, het voeren van procedures en alle andere legale middelen om het woon- en leefklimaat in de kom 
Domburg te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Ook aan een eigen website wordt gewerkt.

Meedoen?
Het oprichten en onderhouden van een stichting kost geld. Bent u ook van mening dat het kleinschalige karakter van 
de kom Domburg behouden moet blijven? U kunt ons steunen door een donatie te doen aan Stichting Leefbaarheid 
Kom Domburg op rekeningnummer: NL20 INGB 0007 137 017. Wilt u actief deelnemen of heeft u vragen, suggesties 
of tips? Of wilt u gewoon graag op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen? Stuur dan een berichtje 
naar: info@stichtingleefbaarheidkomdomburg.nl.
 
U kunt ons direct al steunen door de achterzijde van deze flyer zo duidelijk mogelijk voor uw raam te hangen.

Met vriendelijke groet,

Stichting Leefbaarheid Kom Domburg
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