
Gebiedstafel Stedelijk Gebied   

 

VOORZIENINGEN  

Inclusief: Musea, bibliotheken, zorgvoorzieningen, levensmiddelen, detailhandel K 

Huidige situatie 

Wat is kort samengevat de huidige stand van zaken bij dit het onderwerp?  Wat gaat er nu goed of juist niet goed? 

 Wat gaat de provincie doen om regionale krachten te bundelen?  

 Aanbod & vraag lastig af te stemmen 

 Onderlinge concurrentie als bedreiging 

 Musea+ cult. Voorzieningen te versnipperd 

 Geen scherpe/echte keuzes 

 Zorgvoorzieningen op ‘onveilige’ plekken 

 Draagvlak/massa nodig voor voorzieningen 

 Thematische voorzieningen op passende plek 

 Grote afhankelijkheid van subsidies 

 Iedere regio eigen centrumstad 

 Stedelijk gebied is stad+ommeland 

 Te weinig keuzes 

 Verlies aan voorzieningen in kleine kernen is negatief voor leefbaarheid 

 Voorzieningen= bereikbaarheid 

 Vaak gedacht vanuit vastgoed 

 Ondersteuning gemeentelijke basisbibliotheken (wettelijke taak) 

 Podia voornamelijk gemeentelijk ondersteund maar vanuit leefbaarheid van provinciaal belang (wel inzet bij behoud zoals grote kerk 

Veere en Oostkerk) 

 Provinciale steun voor diverse musea zoals marie tak van Poortvlietmuseum, bevrijdingsmuseum, watersnoodmuseum, terramaris 

 In vrijwel alle voorzieningen wordt geen rekening gehouden met stralingsgevoeligen. Sommigen zijn daardoor uitgesloten van gebruik van deze 

voorzieningen. 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, 

kaartbeelden, namen experts. 

Klimaateffectatlas.nl 

Risicokaart.nl 

Zeelandscan.nl 

Adviesraden (gemeentelijk) 

Onderzoek Zeeuws Vlaanderen, 

2013 

Cultuurnota en uitvoeringsprogramma 

Bidboek cultureel profiel gezamenlijk 

met de Z4 

Sociale atlas 

Trends & Ontwikkelingen 

Welke ontwikkelingen zijn van groot belang voor dit onderwerp? Wat komt er op ons af?  

 Urbanisatietrend, jongeren 90% stad  

                  +/ beroepsbevolking 

 Aanwezigheid goede voorziening binnen handbereik (stad)  houdt jongeren hier 

 Kans: dorpse sfeer nabij steden/voorzieningen 

 Bundeling voorzieningen in steden bevordert/ houdt in stand ov-bereikbaarheid 

 Concentratie van zorg in steden 

 Winkelen gaat meer over beleven 

 Klustering van voorzieningen 

 Creativiteit ondernemerschap stimuleren en faciliteren 

 Decentralisatie van gemeente naar buurt menselijke maat aandacht voor elkaar 

 Bereikbaarheid voorzieningen fysiek & digitaal 

 Winkelgebieden te groot, bundeling 

 Groeiende groep oudere, zelfstandige ouderen die meer zorg nodig hebben 

 Zeeuwse omgeving biedt veel ruimte voor vitaliteit →belangrijk voor vitaal gedrag, preventie 

 Voorzieningen voorzien in ontmoeting, hebben sociale functie (eenzaamheid)  

 Clustering en verschraling aanbod 

 Afname middenstand 

 Digitalisering, robotisering, voorzieningen ‘on-demand’ 

 Meer combinaties met voorzieningen buiten Zeeland 

 Rol in vestigingskeuze neemt toe 

 Detailhandel belangrijke voorzieningen stedelijke aantrekkelijkheid binnensteden, maar niet mijn expertise. Staan onder druk en 

experimenten gaande, bijv. meer mixen van gebruik en gebruikers 

 Leegstand tav. Voorzieningen ook uitdaging (zie bijv project “leegstand” bij wonen), ook niet mijn expertise 

 Culturele voorzieningen ervaren druk door toenemende eisen ondernemerschap vs afnemend en vergrijzend publiek. “Traditionele” 

culturele voorzieningen (overeenkomst met detailhandel) vinden lastig aansluiting bij nieuw publiek.  ook hier innovatie en mix-up 

nodig – onvermijdelijk om basaal voorzieningenniveau te behouden. 

 Tegelijk vinden mensen dergelijke voorzieningen belangrijk, zelfs als ze ze bijna niet bezoeken  in spanning met ondernemerschap, 

financieel gezonde organisatie vs behoud voorziening 

 Digitalisering  spanningsveld fysieke/digitale bieb vs maatschappelijke ontmoeting 

 Voorzieningen concentreren zich meer en meer  invloed op kleinere leefgemeenschappen, want concentratie is veelal stedelijk 

 Multifunctionaliteit is niet te vermijden en zorgt bij inrichting, gebruik, identiteit, etc. voor uitdagingen 

 Culturele voorzieningen zijn een belangrijk element in de stedelijke aantrekkelijkheid en leefbaarheid 

 Gaat om het gezamenlijk met alle musea vertellen van het verhaal van Zeeland 

 Er zijn geen woningen of woonlocaties beschikbaar met geen of weinig straling. 

Belangrijke bronnen 

Rapporten, websites, databases, 

kaartbeelden, namen experts. 

Agenda stad 

Bidboek cultureel profiel gezamenlijk 

met de Z4 

Z4-DNA’s 

Loek Peperkamp 

Vtv.nl 

Kadaster 

 

http://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
https://flamingo.bij12.nl/risicokaart-viewer/app/Risicokaart-openbaar?
https://www.zeelandscan.nl/
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-43479/1/bijlage/exb-2016-43479.pdf
https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2016-43479/1/bijlage/exb-2016-43479.pdf
https://www.zeeland.nl/digitaalarchief/zee1900032
https://www.zeeland.nl/actueel/zeeland-stuurt-regioprofiel-cultuur-samen-zee-naar-minister
https://www.zeeland.nl/actueel/zeeland-stuurt-regioprofiel-cultuur-samen-zee-naar-minister
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_7Pef_6TjAhVEL1AKHT8lCyEQFjACegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dezb.nl%2Fdam%2Fplanbureau%2Fbestanden%2Fsociale-atlas-zeeland-2013.pdf&usg=AOvVaw0jrZeCLlxoJfZgwQcNJ8sQ
https://agendastad.nl/
https://www.zeeland.nl/actueel/zeeland-stuurt-regioprofiel-cultuur-samen-zee-naar-minister
https://www.zeeland.nl/actueel/zeeland-stuurt-regioprofiel-cultuur-samen-zee-naar-minister
https://www.zeeland.nl/over-zeeland/laat-zeeland-zien
https://peperkampproducties.nl/
https://www.vtv2018.nl/
https://www.kadaster.nl/
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Ambitie 2050 

Wat is uw droombeeld voor de situatie in 2050 voor dit onderwerp?  

 

 Wonen, werken, recreëren mengen – geen/minder functionele scheiding 

 Binnensteden zijn prettige verblijfs- en ontmoetingsplekken 

 Geen concurrentie tussen gemeenten over bovenregionale voorzieningen, maar complementair 

 De provincie weet waar ze voor dient 

 Voorzieningen zijn multifunctioneel en geclusterd en voorzien in behoefte 

 Zorgvoorzieningen staan op veilige plekken, goed bereikbare plekken 

 Voorzieningen toegankelijk maken voor stralingsgevoeligen en andere beperkten 

 

 

Wat is in 2050 anders dan nu en wat is gelijk gebleven? 

 Samenstelling bevolking zal anders zijn, ook vraag naar (zorg)voorzieningen 

 Politiek wordt nog steeds bedreven 

 

 

Hoe gaan we voor dit onderwerp om met de ontwikkelingen die op ons afkomen?  

 In gesprek met de doelgroep (samen) ontwikkelingen te lijf gaan. Niet van achter bureau. Open communicatie.  

 

Met welke verschillen binnen Zeeland moet de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 rekening houden voor dit specifieke thema? 

 Kleine kernen vs. stad 

 Steden verdelen de taart, bakken niet hun eigen taart 

 Ook kleine kernen verdelen taart.  

 

 

 

 

Raakvlak met andere visietrajecten 

Komt dit onderwerp ook aan bod in andere lopende visietrajecten en zo ja, welk visietraject is dit en wie doen er aan mee?  

 

 

 

 

 

 

 

Opstellers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij een klein team van enthousiaste experts die dit onderwerp de komende maanden samen verder willen uitwerken voor de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Het projectteam 

Omgevingsvisie verzorgt ondersteuning. Bent u één van deze experts? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Meedenkers 

Voor ieder onderwerp zoeken wij ook enthousiaste experts die bij dit onderwerp kunnen dienen als meedenker voor de opstellers. Bent u één van deze meedenkers? 

Ja, zet mij maar op de lijst! 

Naam:  

Organisatie:  

Naam:  

Organisatie:  

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

Naam: 

Organisatie: 

 


