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LEEFBAARHEID IN DE KIJKER
Zeeland is de beste provincie om op te groeien. Maar het moet ook de beste
provincie zijn om te blíjven. Een uitdaging, want krimp, ontgroening en vergrijzing
zetten de leefbaarheid steeds meer onder druk.
Daarom investeren provincie en gemeenten
niet alleen in de economie, maar ook in leefbaarheid. In woningen, zorg, onderwijs en
andere voorzieningen. Om Zeeland ook in
de toekomst leefbaar te houden, moeten
we nieuwe wegen bewandelen. Meer
samenwerken. En uitgaan van eigen kracht
en kwaliteiten. Doet u ook mee? In deze
nieuwsbrief leest u er meer over.
Harry van der Maas, gedeputeerde

Een denktank van 200 Zeeuwen
Het was een inspirerende middag, op 1 november 2017. Ruim
200 mensen met ideeën om de leefbaarheid in Zeeland te
verbeteren, bezochten Hotel Van der Valk voor de manifestatie
‘Aantrekkelijk Zeeland’. De PZC had het een dag later over een
“denktank van 200 Zeeuwen”. En dat was niet teveel gezegd.

Samen kom je verder

Het event was bedoeld om een podium te bieden aan goede initiatieven.
Daarbij lag de focus op vijf thema’s: bereikbaarheid, kwaliteit van
ruimtelijke omgeving, cultuur, zorg en sport & jeugd. Op elk terrein
namen initiatiefnemers de toehoorders mee in het verhaal, het succes
én de knelpunten van hun idee. Aan de deelnemers de uitdaging om
hen verder te helpen… want wie weet had iemand anders in de zaal
wel de juiste contacten of een goede oplossing. Door kennis te delen en
ervaringen uit te wisselen, kunnen kleinschalige initiatieven misschien
ook elders in Zeeland tot bloei komen.

EVEN VOORSTELLEN
‘HET NAVIGATIETEAM’
Een leefbaar Zeeland begint bij de Zeeuwen zelf! Daarnaast
is een belangrijke rol weggelegd voor het navigatieteam,
dat samen aan de leefbaarheidsagenda gaat werken.

GEZOCHT:
nieuwe vormen van mobiliteit
Kent u de website www.bereikbaar-zeeland.nl al?
Dit platform brengt initiatieven in kaart die de bereikbaarheid
van voorzieningen in Zeeland bevorderen. Denk bijvoorbeeld
aan een deelauto, een zonnetrein of een boodschappenbus.

Het navigatieteam heeft de taak om andere partijen te
enthousiasmeren en te mobiliseren. Het navigatieteam zal
geen werk van anderen overnemen. Wel wil het team zich
ongevraagd ‘bemoeien’ met zaken die de leefbaarheid van
Zeeland raken. Bijvoorbeeld door een platform te organiseren,
waar Zeeuwen met een goed idee kennis en ervaringen
delen. Ook wil het navigatieteam zaken op de agenda zetten.
Bijvoorbeeld door bijeenkomsten te (laten) organiseren of
onderzoek te initiëren.

wie zijn ze?
•
•
•
•
•
•
•
•

Harry van der Maas (gedeputeerde)
Peter Hoek (wethouder gemeente Tholen)
Hans de Kunder (wethouder gemeente Reimerswaal)
Sem Stroosnijder (wethouder gemeente Vlissingen)
Jack Werkman (wethouder gemeente Sluis)
Monica Roose-van Duijn (directeur ViaZorg)
Ankie Smit (hoofd onderzoek ZB/Planbureau)
Jules van Leijden (directievoorzitter Rabobank Walcheren/
Noord-Beveland)
• Robert de Ridder (directeur/bestuurder van
woningcorporatie L’Escaut)

Leefbaarheid is een containerbegrip. In de basis is het de
waardering van een individu voor zijn of haar leefomgeving.
Daar hoort ook bij dat je in je eigen omgeving terecht kunt voor
de dagelijkse boodschappen en andere benodigdheden. Of dat je
voorzieningen als school, ziekenhuis of winkel kunt bereiken.
Ook als je geen eigen auto hebt. Dat is best een uitdaging in het
dunbevolkte en uitgestrekte Zeeland.
Het overgrote deel van de Zeeuwen kan zich verplaatsen
naar werk, school of ziekenhuis, maar er zijn ook mensen
die daar moeite mee hebben. De vraag om een extra buslijn
of halte is dan meestal niet ver weg. Terwijl er zoveel andere
mogelijkheden zijn om van A naar B te komen! De tijd is rijp
om vervoer anders, en met elkaar, te gaan organiseren. Het
platform bereikbaar-zeeland.nl brengt die nieuwe vormen van
mobiliteit in kaart. Want er zijn tal van oplossingen die zich
al hebben bewezen en elders in Zeeland navolging verdienen.
Daarnaast zijn er initiatieven die juist hulp kunnen gebruiken.
Op het platform kunnen ondernemers, vrijwilligers en
initiatiefnemers van elkaar leren en samen aan de slag gaan om
de bereikbaarheid van Zeeuwse voorzieningen te verbeteren.

wat doen ze?
De leefbaarheidsagenda Zeeland gaat over thema’s als:
• bereikbaarheid van voorzieningen
• goed wonen
• kwaliteit van de ruimtelijke omgeving
• cultuur als middel bij invulling ruimtelijke kwaliteit
• zorg nabij
• vitale steden
• aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt
• perspectief voor jongeren
• een sluitende onderwijsketen

Harry van der Maas:

“ Leefbaarheid heeft te maken met werk, bereikbaarheid, onderwijs, voorzieningen en zorg. In die zin is de ervaren leefbaarheid zo
goed of zo sterk als de zwakste schakel. Alleen wanneer we samen aan de slag gaan, komen we echt verder. Dat werd nog eens
bevestigd tijdens de manifestatie leefbaarheid. Het leverde mooie cartoons op!”

Externe spiegeling in volle gang

Meer structuur in het overleg

De afgelopen maanden trok de commissie Spiegeling door de
Provincie. Scarlett Kwekkeboom, Gerard Langeraert en Giel
Janssen spraken tal van Zeeuwse bestuurders, maar ook
mensen uit het bedrijfsleven.

We schreven het al eerder: Zeeland stelt een Economic Board
in om de uitvoering van het investeringsprogramma Zeeland
in stroomversnelling te begeleiden. Zeelandcoördinator Jan
van der Eijk adviseert over de samenstelling en opdracht
van de Board. De board bestaat uit vertegenwoordigers
van overheden, bedrijfsleven en onderwijs en heeft een
belangrijke rol in het aanjagen van de economie van Zeeland.

Voorzitter Giel Janssen is positief over de ontmoetingen. “Je
merkt dat er veel te doen is in gemeenten; de agenda’s zijn vol.
Toch worden we overal gastvrij ontvangen. De gesprekken
zijn in een goede sfeer verlopen en we merken dat vrijwel
overal de wil is om meer samen te werken. Men heeft alleen
soms last van de historie, waarin veel gebruiken en manieren
van samenwerking zijn gegroeid en waar elkaars politiekbestuurlijke gezichtseinders niet allemaal harmoniseren.
De vele bestaande structuren en overlegorganen maken een
helder toekomstbeeld ook niet altijd even scherp. Toch heeft
Balkenende bij de volksvertegenwoordigers die wij tot nu
toe hebben gesproken het nodige losgemaakt. Als je daar
ook de Economische Atlas van Zeeland 2017 bij betrekt, is
samenwerken aan een Zeeuwse toekomst zeker noodzakelijk.

Daarnaast werken de Zeeuwse overheden samen op andere
terreinen. Bijvoorbeeld als het gaat om aansturing van de lobby
en het bepalen van de onderwerpen waarop we voor Zeeland
willen samenwerken. Momenteel kent Zeeland verschillende
gremia die zich hiermee bezig houden: de Tafel van 15, de
stuurgroep IJzendijke, een strategisch beraad, de stuurgroep
Maak Verschil...
Dat kan simpeler en efficiënter. Het plan is dan ook om na de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018 op een andere manier te
werken.
Een oplossing lijkt te liggen in een nieuwe structuur, op basis
van drie ringen. Het hart van de ring wordt gevormd door een
compacte bestuurlijke kerngroep van Zeeuwse overheden.
De tweede ring is een Tafel van 15 in nieuwe opzet (versie
2.0), waar alle overheden kunnen aanhaken. In de buitenste
ring is een plaats voor alle Zeeuwse volksvertegenwoordigers.
De organisatie wordt ondersteund door een professioneel
regiobureau.

Voorstel vertrekpunten toekomstige structuur

Volksvertegenwoordigers
Tafel van 15

SAVE THE DATE
Op 23 januari 2018 vindt er een werkconferentie voor
volksvertegenwoordigers plaats in De Mythe te Goes.
De commissie wil dan haar voorlopige bevindingen met u
delen en toetsen. Een uitgebreid programma volgt later,
maar hou op deze datum alvast ruimte vrij in uw agenda.
Meer weten?
Kijk dan op zeeland.nl/externe spiegeling.

Bestuurlijke
kerngroep
Regiobureau

1 euro per inwoner
voor een sterker Zeeland
Komt het er echt, dat fonds voor economische structuurversterking? Een jaar geleden bleek
dat Zeeuwse bestuurders het een prima plan vonden. Want met 1 euro per inwoner kun je een
hoop mooie dingen doen voor Zeeland. En wat goed is voor de regio, is ook goed voor
je eigen gemeente.
Bijvoorbeeld op het terrein van logistiek, industrie, wind op zee,
toerisme en zorg, energie uit water en agro- en aquafood.
Om mee te kunnen met de concurrentie, is innovatie binnen
deze economische clusters hard nodig.
In juni 2017 heeft de Provincie via de VZG alle gemeenten
gevraagd om te investeren in de aanjaagregeling. In 2018 gaat het
om een bijdrage van 1 euro per inwoner. Het initiatief is positief
ontvangen. Een groot aantal colleges heeft al besloten om hier
een bijdrage aan te verlenen, of is van plan om dit te doen.

Aandacht voor leefbaarheid

In het investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling
staat hoe de economische structuur van Zeeland versterkt
kan worden. Dat is nodig, want de Zeeuwse economie wordt
op termijn bedreigd. Om die versterking voor elkaar te
krijgen, is - naast andere maatregelen en projecten - ook
geld nodig voor nieuwe initiatieven. Om dat voor elkaar te
krijgen, is de aanjaagregeling Zeeland in Stroomversnelling
in het leven geroepen. Deze aanjaagregeling heeft als doel de
concurrentiekracht van de Zeeuwse economische clusters
te versterken. Op tal van terreinen werken bedrijven,
kennisinstellingen en overheden al samen.

De aanjaagregeling wordt gezamenlijk met de gemeenten
uitgevoerd en bestaat uit het subsidiëren van haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten op de hierboven
genoemde terreinen uit het Investeringsprogramma.
In de regeling is ook aandacht voor leefbaarheid.
Aan alle indieners wordt gevraagd om aan te geven op
welke manier hun project bijdraagt aan het
vergoten van de leefbaarheid in Zeeland.
In het voorjaar van 2018 zullen we, wanneer
hier vraag naar is, een verdiepende bijeenkomst organiseren
over de eerste resultaten.
Meer informatie over de aanjaagregeling vindt u op
www.zeeland.nl/commissiestructuurversterking.

