
De SLKD heeft aan dat ze ontstaan is als gevolg van de plannen omtrent het KPN-terrein en de onbegrijpelijke 
houding van de gemeente hierin. Ook is de ons inziens zeer gebrekkige communicatie over de hotelplannen met 
de omwonenden en vervolgens de door de rechtbank opgelegde respectloze en zeer summiere behandeling van het 
burgerinitiatief door een aantal raadsleden en de gebrekkige rol van de voorzitter van de raad hierin, reden geweest 
om de Stichting op te richten.

Voor de, door de heer Bommelje georganiseerde, presentaties waren niet alle omwonenden en belanghebbenden 
uitgenodigd. Dit is op de bijeenkomsten naar voren gebracht, zodat wethouder Melse, die hier ook aanwezig was, 
dit zou moeten weten. In het verslag is dit echter niet vermeld. Tijdens het verzamelen van de handtekeningen voor 
het burgerinitiatief werd door vele Domburgers naar voren gebracht dat de kleinschaligheid en het eigen karakter 
van Domburg verloren dreigt te gaan. Ook vinden velen, dat Domburg vol genoeg is. 
De SLKD vindt met hun dat de leefbaarheid in relatie tot de recreatie onder druk staat. Zeker in de kern. Hoeveel 
kan Domburg nog aan? Veel Domburgers voelen zich in de steek gelaten door de politiek. Tal van nota’s, bestem-
mingsplannen en visies zijn al over Domburg gemaakt. Steeds werd en wordt gewezen op behoud van het kleinschal-
ige. Slechts kwaliteitsverbetering en geen uitbreiding van recreatieve voorzieningen en zeker geen grote projecten 
meer en ook niet meer van hetzelfde. Helaas komt hiervan in onze beleving weinig terecht. Landelijk en provinciaal 
is de verstedelijking en het volbouwen van de kust op dit moment zeer actueel. Toeristen komen naar ons voor de 
rust en de ruimte. Er zijn al geluiden van toeristen die het met name in het seizoen te druk vinden. Hierop reageerde 
wethouder Melse amper.

Met betrekking tot het windpark op 20 km uit de kust, wat er voor zou kunnen zorgen dat toeristen weg blijven 
stelt de wethouder, dat de gemeente zich heeft ingespannen om het zover mogelijk uit de kust te krijgen en het 
park niet hoger te laten worden dan een x aantal meters, teneinde de zichtbaarheid voor onze gasten en voor de 
eigen bewoners zo klein mogelijk te houden. Het verrijzen van 12 meter hoge zendmasten op het strand bekijkt de 
gemeente anders. Hierbij was het argument bereikbaarheid in het kader van veiligheid en volgens de gemeente het 
feit, dat de bezoekers van het strand dat wel willen. Overigens vinden zowel de wethouder als de SLKD de masten 
niet overal een verfraaiing. De SLKD geeft nog aan, dat nog steeds niet vaststaat dat de mogelijke straling van de 
masten niet ongezond is. Tevens vragen wij ons af of de inwoners van Domburg dit wel willen.

Op onze vraag of de SLKD een beroep zou kunnen doen op het leefbaarheidsfonds om eventueel een procedure 
tegen de gemeente te kunnen voeren was het antwoord van de wethouder: “Dat gaat niet gebeuren.”

Verder ook gesproken over de parkeerproblematiek, parkeerverwijzingssysteem, onze relatie met de Stadsraad en de 
mogelijke ontsluitingsweg rond Domburg. Dit lossen we hier niet op. De wethouder geeft aan dat de gemeente bezig 
is met andere overheden over een verkeerscirculatieplan en dat in 2017 aandacht gevraagd wordt voor het gebruik 
van de Prelaatweg, welke na aanleg van de N57 steeds drukker is geworden. Dan vraagt de situatie bij de school om 
extra aandacht.

Nog gevraagd aan de wethouder, of het KPN Hotel niet ergens in het Singelproject geplaatst zou kunnen worden in 
plaats van in een woonwijk. Volgens de wethouder wordt van de locatie aan de Schelpweg niet afgeweken. Hij geeft 
aan, dat  de gemeente de locatie destijds gemeend heeft niet te verwerven en dat er dan een andere situatie was 
ontstaan. Helaas, het is niet anders. De SLKD geeft aan dat zij bereid zijn om als SLKD of privé alles in het werk te 
stellen om dit plan in deze grootschalige vorm tegen te houden. 

Ook is gevraagd of er bij de ontwikkeling van het KPN terrein sprake is geweest van compensatie in ruil voor het 
stoppen van het Strandpaleis (Strand 90) door Bommelje. Hiervan is volgens Jaap geen sprake.

Na een goed kennismakingsgesprek van ongeveer anderhalf uur, waarbij tal van onderwerpen aan de orde zijn 
geweest, is het gesprek beëindigd.

Kort verslag kennismakingsgesprek tussen de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg (SLKD), vertegenwoordigd 
door Wies Keunen en David Wisse, en kernwethouder Jaap Melse van de gemeente Veere op 21 juni 2016.


