
Aan de Gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Veere 

 

Domburg, 20 september 2017 

 

Geachte leden van de raad/ het college, 

 

Het hoofdseizoen komt op zijn einde. Er werd (en wordt) goed verhuurd, de terrassen zaten vol en ook 

op het strand was er, behalve het weer, niets te klagen. Commercieel gezien een goede periode. Echter 

horen wij steeds meer geluiden, van zowel gasten als inwoners van Domburg, dat het wel erg druk is 

geworden in het dorp. Een aantal zaken zijn voor niemand nieuw, zoals de oplopende parkeerdruk en 

de verkeersopstoppingen op met name de doorgaande routes. 

 

Er zijn ons echter dit jaar nog een aantal zaken opgevallen die wij met u willen delen: 

Een eerste punt zijn de Mezger-lodges: hier is een forse toename van geparkeerde auto’s ontstaan, 

met name in de berm aan de Zuiverseweg. Navraag leerde ons dat de lift in de parkeergarage al 

maanden defect is. Dit zou toch op een korte termijn op te lossen moeten zijn? Niet alleen voor de 

omgeving, maar ook voor de gasten. 

Een tweede punt van zorg zijn de extra terrassen die voor de al bestaande terrassen zijn verschenen, 

met name in de Ooststraat, Markt en Weststraat. Wat ervoor zorgt dat de toch al beperkte ruimte voor 

voetgangers op de stoepen verminderd, waardoor deze op het fietspad gaan lopen. Hierdoor wordt 

de ruimte voor fietsers ook verder beperkt. Het constante getinkel van fietsbellen, de verschrikte 

automobilisten en voetgangers en het bijbehorende gevloek en getier worden bijna normaal 

gevonden. Het is met recht een wonder te noemen dat zich nog nooit een (ernstig) ongeval heeft 

voorgedaan. Als bewoner kun je niet meer fatsoenlijk door het dorp lopen, laat staan de gasten die 

ons dorp bezoeken. Als Stichting Leefbaarheid Kom Domburg vragen wij u hier nog eens kritisch naar 

te kijken. Een aantal problemen zijn zo simpel op te lossen, bijvoorbeeld door geen extra terrassen 

voor al bestaande terrassen toe te staan. In het kader van de veiligheid moet hier toch iets voor te 

zeggen zijn. 

Als derde willen we nog eens het fietsenprobleem benoemen wat inmiddels de spuigaten uitloopt. 

Vooral tijdens de weekmarkt worden fietsen overal en nergens geparkeerd. Aan de kant van de 

Schelpweg staat een prachtige formatie hekken. Echter is er niemand te bekennen die e.e.a. in goede 

banen leidt. Fietsen worden geparkeerd op de weg, op stoepen, voor de deur van huizen, letterlijk bij 

mensen in de tuin, in gemeenteplantsoentjes, voor de weinige bankjes die er nog zijn en zelfs op het 

oude kerkhof. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Het ziet er rommelig uit, maar bewoners kunnen 

soms niet eens bij hun eigen portiek komen. Daarnaast geeft de markt als geheel een rommelig beeld, 

overlopende vuilnisbakken, opgestapelde kratten van de groenteboer. Het is allemaal geen mooie 

beleving voor de gast die Domburg bezoekt én voor de bewoners, die er een hele dag tegenaan 

moeten kijken. 

Tot slot zijn ook wij op de hoogte van meerdere plannen om ondergrondse parkeergarages te bouwen 

om het aanzicht van blik bij een aantal hotels en op straat te verminderen. Hier kan zeker iets voor 

gezegd worden, ware het niet dat Domburg op kwetsbare grond staat. Schade aan eigendommen van 

bewoners zou te allen tijde voorkomen moeten worden. In de regelgeving zou dit meegenomen 

moeten worden, zodat zoveel mogelijk ellende voorkomen wordt en er duidelijkheid ontstaat over 

mogelijke schadeafhandeling. Denkt u bijvoorbeeld aan de situatie rondom de bouw van hotel Bosch 

en Zee. 



 

Eerder in deze brief spraken we over verkeersopstoppingen. Hier gaan we graag nog iets dieper op in. 

Het viel ons dit seizoen wederom op dat op wisseldagen van Hof Domburg en dan met name de 

camping, grote aantallen caravans en campers over de route Schelpweg, Ewout van Dishoeckstraat en 

Singel – dus door Domburg – huiswaarts trokken. Hierdoor ontstonden soms heuse files, voornamelijk 

bij de Albert Heijn (waar menig auto ook wil afslaan). De op- en verstoppingen voor de rest in de kern 

worden meestal veroorzaakt door de grote bevoorradingswagens die aan deze routes moeten lossen. 

Ook in de zijstraten (bijvoorbeeld in de Wijngaard- en Herenstraat) zorgen deze vrachtwagens voor 

problemen. De smalle straatjes zijn niet berekend op dit verkeer en zij blokkeren dan al snel de 

doorgang voor het overige verkeer. Kortom: het was ook dit seizoen weer ouderwets druk en 

chaotisch en de gehele overvolle en verstopte kern van Domburg riep bij zowel gast als bewoners 

irritatie op. Wij zijn van mening dat het tijd wordt voor serieuze maatregelen, om te voorkomen dat we 

onszelf als dorp in de vingers gaan snijden en de overlast niet meer opweegt tegen de gezelligheid en 

voordelen die het toerisme ook met zich meebrengt. 

 

Een aantal vragen die bij ons opkomen: 

- Weet de gemeente hoeveel recreatieve slaapplaatsen er precies in de kom van Domburg zijn? 

Graag ontvangen wij deze informatie van u. In 2016 is er een video verschenen (mooiKUST, zie 

ook onze website onder ‘nieuws’) waarin de kernwethouder spreekt over de kwaliteiten rust en 

ruimte in Domburg. Hij stelt dat de kust niet mag worden volgebouwd en hij wil dit onder 

meer bereiken door bestemmingsplannen goed te verankeren en door steeds te blijven 

toetsen aan het Beeldkwaliteitsplan en aan de Visie Domburg. Iets waar wij het alleen maar 

mee eens kunnen zijn. Maar volgens ons is dit echter niet voldoende. Hierop ingaande rijst bij 

ons de vraag: 

- Bij hoeveel recreatieve slaapplaatsen ligt volgens de gemeente de grens om de leefbaarheid 

niet verder achteruit te laten gaan? Dit ook met betrekking tot een aantal grote 

ontwikkelingen die op stapel staan (het voormalig KPN-gebouw en Hotel The Wigwam) en 

eventuele toekomstige ontwikkelingen. 

Wanneer we niet oppassen hoort Domburg straks thuis in het rijtje met Amsterdam, Ameland, 

Venetië en Barcelona. Allemaal plekken waar flink geïnvesteerd is in het toerisme en waar nu 

de leefbaarheid van inwoners ernstig te lijden heeft. Ons inziens moeten eerst bovenstaande 

vragen beantwoord worden, wil er sprake kunnen zijn van een gedegen en goed gedragen 

beleid voor de hele kern. Naar onze mening kan er niet onbeperkt doorgegaan worden met 

het toestaan van meer en meer recreatieve verblijfseenheden. Deze groei moet volgens ons 

gestopt of tenminste aanzienlijk verminderd worden. Ter illustratie: dit geldt dan natuurlijk ook 

voor accommodaties in de buurt van Domburg. Immers, de gast die verblijft in Aagtekerke 

bezoekt ook Domburg voor het strand, de markt, winkels en horeca. Het is niet erg om 

grenzen te trekken om de aantrekkingskracht van Domburg – namelijk: rust en ruimte – ook in 

de toekomst te blijven behouden. 

 

Natuurlijk denken wij ook graag mee over mogelijke oplossingen. 

Wij geven als voorbeeld de Nota Verblijfsrecreatie van het eiland Texel. Onderdelen van deze nota 

kunnen bijna één-op-één ingepast worden in Domburg. Bijvoorbeeld de kwaliteitsverbetering zonder 

uitbreiding of met maximaal 25%. Dus niet, zoals nu gebeurt, van 0 naar heel veel of naar 

uitbreidingen van 100% ten opzichte van wat er nu staat (zoals bijvoorbeeld bij Hotel The Wigwam het 



plan is). In het kader van de leefbaarheid van de Domburgers én voor de beleving van de gasten is het 

zaak om nu op de rem te trappen. Eens is Domburg vol en die tijd is nu aangebroken. 

 

Voor wat betreft het verkeer: Als oplossing zien wij bijvoorbeeld het invoeren van bloktijden als een 

mogelijke optie. Op die manier voorkom je dat meerdere straten op dezelfde tijdstippen geblokkeerd 

worden. Nog beter zou zijn om het grote vrachtverkeer helemaal niet meer toe te laten in de kern, 

maar deze buiten het dorp te laten overladen in kleinere wagens. Zo worden de toch al kwetsbare 

straten van de kern niet verder belast door het zware verkeer. 

 

Wat wij willen benadrukken, is dat wij van de gemeente Veere een zekere sturing (beleid) verwachten 

om de leefbaarheid te handhaven of zelfs te verbeteren. In dit kader bezien zou het op zijn minst goed 

zijn om, daar waar geld gestopt wordt in het toeristisch product, ook voldoende geld te spenderen aan 

de bescherming van de leefbaarheid van de inwoners van dit mooie dorp. En de karakteristieke 

kenmerken van Domburg in het oog te houden: authenticiteit, kleinschaligheid, rust en ruimte. 

 

Daarnaast willen wij nog weer eens benadrukken dat het de gemeente zou sieren het gebrek aan 

maatschappelijk draagvlak voor en de gevolgen van de alsmaar groeiende verblijfsrecreatie eens 

serieus in haar besluitvorming mee zou nemen. En serieus aandacht besteed aan de leefbaarheid in 

Domburg. De Domburgse samenleving bestaat nou eenmaal niet alleen uit ondernemers, maar ook uit 

(meer) bewoners die de toeristen graag zien komen, maar die het ook fijn vinden zelf prettig te 

kunnen (blijven) wonen, zonder al teveel overlast. De balans tussen burger, toerist en ondernemer is te 

ver doorgeslagen in de richting van toerist en ondernemer. Het is ons inziens tijd dit evenwicht te 

herstellen. 

 

Wij zien uw reactie op dit schrijven graag tegemoet. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wies Keunen 

Voorzitter Stichting Leefbaarheid Kom Domburg 

Postadres, 

Weverijstraat 5a 

4357AD Domburg 


