
Bouwsteen Leefbaarheid en Voorzieningen 

Stellingen 
Wat vindt u van de ambitie? 
 
Hoe zorgen we er voor dat er in Zeeland voorzieningen van topkwaliteit zijn zonder de 
schaalgrootte voor de dekking daarvan? 
 
Opmerkingen/ Aanvullingen 
24 oktober: 

 Sociale functie basisvoorzieningen niet op te vangen met centralisatie. 

 Kan de basisvoorzieningen ook naar de kernen gebracht worden incidenteel i.p.v. vervoer 
personen naar centrale basisvoorziening? 

 Hoe behoud je de sociale aspecten bij centralisatie van basisvoorzieningen? 

 Basisvoorziening onderwijs. Bereikbaarheid per elektrisch vervoer (afstand niet van belang) vs 
fiets  

 Voorzieningen. Mist bedrijven / werkgelegenheid. 

 Leefbaarheid. Mist gezondheid / milieueffecten op leefbaarheid. 

 Grotere (kwetsbare) voorzieningen op veilige locaties (overstroming / klimaat, etc.) 

 Beïnvloed wat/waar je kan. Bijv. bouw scholen concentreren in steden. Zorg voor optimaal 
vervoer, dan blijf je ook fijn wonen in uithoek. 

 Zeeuwse kernen behouden en uitbreiden. Basisvoorzieningen behouden. 

 ‘Passendheid’ ook een overweging bij locatie topvoorzieningen  

 Voor geen discussie over waar je bestaande topvoorzieningen wil hebben, maar zet in op 
bereikbaarheid van die voorzieningen en laat ze zich doorontwikkelen. 

 Nieuwe topvoorzieningen logisch te concentreren in demografisch centrum (Mb/Vl) 

 Denk aan eenzaamheid en sociale cohesie, ook bij digitalisering 

 Kijken naar mogelijkheden om voorzieningen/faciliteiten die interessant zijn voor toeristen & 
recreanten ook dienstbaar te laten zijn aan inwoners en omgekeerd. 

 Kwaliteit behouden. 

 Herdefiniëring van basisvoorziening. 

 Verplaatsen richting Goes is kwetsbaar, want dan moet je je onderscheidendheid bewijzen 
tegenover West-Brabant / Rotterdam / België. Risico: je raakt alles kwijt. 

 Zet in op samenwerking i.p.v. concurrentie. Voorzieningen in België zijn ook voor Zeeland. 

 De ene voorziening is de andere niet. Voorziening met sociale functie zou meer prioriteit 
moeten krijgen. 

 Elke Zeeuw in 2050 zelfrijdend e-voertuig is niet realistisch. 

 Basisvoorzieningen zijn belangrijker dan topvoorzieningen. 

 Top voorziening: keuze tussen Middelburg en Goes is te eng. Slibt dicht wbt wonen en verkeer. 
Kies bijvoorbeeld voor landelijk gebied. 

 Goede openbare ruimte rond voorzieningen i.r.t. klimaat. 

 Houd basisvoorzieningen in de woonkernen. Mensen worden ouder, wonen langer thuis, zijn 
bij ouder worden minder mobiel. 

 ‘nieuw denken’ niet vanuit bestaande structuren en systemen. Digitale mogelijkheden. 

 Spreiding van voorzieningen: niet alles in de steden. 

 Basisvoorzieningen zijn goed bereikbaar. Mensen in buitengebied accepteren dat zijn daarvoor 
moeten reizen. 

 Voorzieningen (basis en top) goed doordenken en realiseren dat zij decentraal / dicht bij 
mensen zijn. 

 Van alles een beetje werkt niet. Keuzes maken! 

 Verbinden met België. Qua bereikbaarheid en samenwerking. 

 Topvoorzieningen in demografisch hart. Randen (Reimerswaal / Z-VL / Schouwen-D) gaat toch 
al naar elders. 



 Het idee van e-vervoer realistisch? Kan dan het plattelandskarakter behouden blijven? 

 Zorgt centralisatie voor leegloop van de gebieden daar rond? 

 Basisvoorzieningen zoals basisschool en winkels etc. in ieder dorp is iet realistisch. 

 Voorzieningen naar de mensen brengen: bibliobusconcept voor huisarts etc.   

 Meer WO / HBO i.v.m. studenten werkzaam in horeca i.v.m. toerisme 

 Ambitie mag hoger liggen dan wat mogelijk is: alle basisvoorzieningen op fietsafstand. 

 Rekening houden met relatieve afstand. Geografisch centrum zegt niets over de reistijd. Bijv. 
afstand Zeeuws-Vlaanderen – Goes. 

 Burgerparticipatie hierover?  
 
31 oktober: 

 Visie over topvoorzieningen is m.n. zaak van de provincie: effecten zijn 
gemeentegrensoverschrijdend 

 Toplocaties onderwijs: specifieke opleiding 

 Scholen zijn belangrijk voor de leefbaarheid (zeker in kleine kernen) 

 Ambitie 2050: kleinschalige? Topvoorzieningen. Topvoorzieningen dienen m.i. vooral aan te 
sluiten bij DNA van Zeeland 

 Dorpen vergrijzen wel in combinatie met overplaatsen. Aantrekkelijk blijven voor jonge 
mensen 

 Qua detailhandel: kijk naar uitkomsten prestatieonderzoek winkelgebieden 

 Kijk naar onderzoek impact toerisme op voorzieningenniveau (KCKT) 

 Kijk naar onderzoek naar draagvlak bij inwoners voor toerisme (KCKT) 

 Voorzieningen in kernen-> niet perse permanent kan ook flexibel door rondtrekkend iets 

 Mix-> breng mensen naar voorzieningen én breng voorzieningen naar mensen 

 Behouden van (hoogopgeleide) jongeren in Zeeland/ verbeteren imago van Zeeland 

 Toerisme van belang voor voorzieningen en leefbaarheid 

 Let op: inzetten op centraliseren voorzieningen leidt tot meer verplaatsingen, dit vraagt van 
Zeeuwse infrastructuur. Die is niet toereikend-> meer fietspaden voor e-bikes, uitbreiden 
wegennet 

 Andere culturen: vraagt iets van voorzieningenaanbod 

 Imago van Zeeland van belang voor jongeren als woon/werk regio 

 Ambitie ook onderverdelen in fysiek, sociaal, veiligheid 

 Regionale diversiteit 

 Topvoorzieningen creëren? Niet qua ziekenhuiszorg, wel qua onderwijs 

 Krapte op de arbeidsmarkt-> zoektocht naar personeel van ver weg ->Behoefte aan 
huisvesting-> creëren woningaanbod om deze groep vast te houden 

 Probeer de jeugd binnen Zeeland te houden 

 Benut de kracht van de kleine dorpen 

 Bouwen op kleine kernen naar behoefte, niet alleen de (grote) projecten in de steden 

 Commissie winkelruil met als doel concentratie 

 Faciliteer bedrijven uit de Randstad om zich in Zeeland te vestigen 

 Gemengd bouwen voor de leefbaarheid 
 

 


