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Aan de leden van de Vereniging Stadsraad Veere
Veere, 23 oktober 2009
Dames en heren,
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. U weet allemaal dat ons oude bestuur eind vorig jaar de samenwerking
met de gemeente Veere als een hopeloze zaak zag en verklaard heeft te willen stoppen met het besturen
van de Stadsraad. Uit de eerste vergadering daarna waarin de toekomst besproken werd kwam een kleine
commissie die moest onderzoeken wat aan te vangen met de situatie en vooral met de relatie met de
gemeente. Die commissie heeft geconcludeerd dat doorgaan met onze vereniging de enige optie is. Dit
voornamelijk om de belangrijke zaken die in de nabije toekomst ons te wachten staan. Met enige moeite
is een bestuur gevormd van vijf personen. Deze hebben aan deze brief een korte levensbeschrijving
toegevoegd zodat u weet met wie u van doen heeft.
We realiseren ons dat we in de grote voetstappen van een erg vaardig bestuur stappen. Hen te evenaren
zonder er uiteindelijk mee te stoppen is een uitdaging die we aangaan. Daarvoor hebben we echter uw
medewerking hard nodig. Die medewerking zal voornamelijk moeten bestaan uit ons op de hoogte
houden van uw wensen en problemen in de stad. En als ik stad zeg dan bedoel ik daar uitdrukkelijk ook
Zanddijk en Buiten de Veste mee. Onze visie op de Stadsraad is dat die er voor alle delen van Veere is.
Ook nu weer woont het hele bestuur binnen de wallen en ook nu weer lopen de gebieden buiten de wallen
het risico dat hun wensen niet gehoord worden. Laat ons dus weten wat er leeft in uw buurt. We zullen
niet alles kunnen realiseren, het vorige bestuur heeft dat ondanks zijn kunde laten zien. We willen het
echter zoveel mogelijk proberen. Dus kom met uw ideeën, problemen en steun. Vooral dat laatste hebben
we nodig.
In de afgelopen tijd hebben wij de dialoog met de gemeente opnieuw opgestart en zullen we gauw
genoeg kunnen beoordelen of we de goede weg hebben ingeslagen. We zijn er in ieder geval optimistisch
over. Met uw steun en ideeën zal het waarachtig wel gaan.
Jan Paul Loeff, voorzitter Vereniging Stadsraad Veere
Het nieuwe bestuur van de Stadsraad Veere nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van een Algemene
Ledenvergadering van de Vereniging Stadsraad Veere op maandag 9 november in ‘De Korenmaat’ aan de
Kerkstraat in Veere, aanvang 20.00 uur.
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Introductie nieuw bestuur Vereniging Stadsraad Veere

Dolor Sit Amet

Jan Paul Loeff, voorzitter, Kaai 43, 4351 AB Veere
Geboren op 14 september 1954 in Hilversum. Tot 1967 heb ik in Oud Loosdrecht gewoond. In dat jaar ben ik
met mijn ouders verhuisd naar Den Nobel op de Kaai in Veere. Het was mijn vaders droom om na zijn
pensionering in Veere te wonen, ingegeven door de charme van de stad en door de oorsprong van onze familie,
die op Walcheren ligt. HBS in Middelburg gedaan en na drie jaar naar kostschool in Ommen gestuurd. Daarna
heb ik in Delft Werktuigbouw gestudeerd. Na mijn studie ben ik in Den Haag bij het Ministerie van Defensie
gaan werken en in Delft blijven wonen. Begin deze eeuw zijn we met het werk mee naar de Veluwe verhuisd
en in het bos gaan wonen. Sinds 2007 daaraan ontsnapt en met een zucht van verlichting terug in Veere. De band met Veere
gaat terug tot 1959 toen mijn ouders een vervallen huis op de Kaai genaamd Den Nobel kochten. Na twee restauraties in 1962
en 1966/67 zijn we er gaan wonen. Mijn ouders hebben er tot hun dood gewoond en daarna hebben mijn zuster en ik het huis
aangehouden. In al die jaren met grote regelmaat hier geweest om vakanties en weekenden door te brengen. Begin jaren
zeventig hebben mijn ouders het naastgelegen tonnenmagazijn gekocht om het vestigen van een horeca gelegenheid erin te
voorkomen. Daar wonen mijn vrouw, Geesje en ik nu in na een verbouwing van pakhuis tot huis in drie etappes. Den Nobel
hebben we in de tussentijd verkocht. Geesje en ik hebben een dochter en twee kleinzoons. Verder hebben we twee honden en
een houten platbodem, genaamd Goetzee, die in de haven voor de deur van de bank ligt. Naast mijn werk bij Defensie ben ik
voorzitter van een landelijke verzamelaars vereniging en hoofdredacteur van het kwartaalblad van die vereniging.
Simone M. den Dikken, secretaris, Kapellestraat 19, 4351 AL Veere
Geboren (1957) en getogen in Vlissingen en in 1973 samen met mijn ouders naar Zoutelande verhuisd, toen
zij daar hotelpension Haga kochten. Na mijn Havo-opleiding ben ik een jaar via een uitwisselingsprogramma
in de Verenigde Staten geweest. Daarna Hbo studie in Breda en twaalf jaar fulltime baan als maatschappelijk
werkster en later personeelsfunctionaris bij Justitie in Middelburg. Najaar 1983 heb ik mijn echtgenoot Arie
(opgegroeid in Veere aan de Markt 4) leren kennen. In 1987 zijn wij in het stadhuis in Veere getrouwd. In
december 1990 hebben wij de voormalige kapperszaak van Piet van der Horst aan de Kapellestraat gekocht.
Met hulp van familie hebben wij ons huis, dat achter de winkelpui een pand uit de 17e eeuw bleek te zijn,
verbouwd tot woonhuis, waar we nu nog samenwonen met onze 16 jarige dochter Marith. Zoon Guido (19) woont sinds
augustus op kamers in Eindhoven vanwege zijn CIOS stage als assistent voetbaltrainer bij de Jeugdopleiding van PSV.
Vakanties hebben wij als gezin vaak doorgebracht op het water met onze zeilboot Luchtvogel. Sinds 2001 werk ik, met mijn
passie voor kunst en geschiedenis, voor Stichting Delta Cultureel, eerst als vrijwilligster, daarna als baliemedewerkster en
vanaf 2004 als beheerder van Museum ‘De Schotse Huizen’ en Stadhuismuseum ‘De Vierschaar’.
Henri L. Fagel, penningmeester, Markt 30, 4351 AH Veere
‘Geboren in 1937 in Vlissingen toen mijn ouders in Veere woonden. In de loop van de oorlog vertrokken wij
naar elders. Mijn ouders kochten onze huidige woning met tuinhuis aan de Markt in 1963 en woonden er
permanent sedert 1972. Mijn gezin komt hier dus sedert 1963 bijna elke vakantie en vaak weekends. Toen ik
(wonend in Rotterdam) met pensioen ging en het huis in Veere vrij kwam (2005), hebben wij onze kinderen
gevraagd of we bij hen in de buurt zouden komen wonen of in Veere, stelden zij unaniem Veere voor: zoveel
goede herinneringen wilden zij zichzelf en onze kleinkinderen ook meegeven. Intussen zijn wij redelijk
ingeburgerd met het een en ander aan vrijwilligerswerk en verenigingsleven. Ik heb de laatste jaren de Stadsraad met
belangstelling gevolgd en kon mij niet voorstellen dat Veere zonder kan. Ik ben qua opleiding bedrijfseconoom en werkte als
consultant, als controller en hoorde later tot de eerste generatie interim-managers, vooral op financieel administratief gebied,
vandaar penningmeester van de Stadsraad’.
Willem Burki, bestuurslid, Wagenaarstraat 1, 4351 BA Veere
Woonachtig in Veere sedert 1984 en mijn doelstelling als lid in de stadsraad is om een positieve bijdrage
leveren voor een “ leefbaar Veere “ dit zowel voor bewoners, middenstand en de toeristen. De stadsraad is
belangrijk als spreekbuis voor de kern in Veere (Veere en Zanddijk) naar het gemeentebestuur.

John Roest, bestuurslid, Bastion 28, 4351 BG Veere
Woont samen met zijn echtgenote in Veere in een van de nieuw gebouwde huizen aan het Bastion aan de kant
van de Gedempte Haven en heeft de stadsraad gered door zich tijdens de openbare ledenvergadering van 8 juni
aan te melden als vijfde lid van het bestuur. Voor zijn werk in de offshore is John regelmatig voor langere tijd in
het buitenland. Het was John, die kort na 8 juni, de pers te woord stond over de doorstart van de stadsraad.
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