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Geachte heer Van der Velde,
Een goede zaak dat u kiest voor meer nieuwbouw in Zeeland, dan de centrale overheid in
gedachten heeft. Zeeland heeft een achterstand van vele decennia in te halen. Er dient
echter in Zeeland, om de provincie leefbaar en landschappelijk aantrekkelijk te houden,
hoofdzakelijk gebouwd te worden in het enige sterk-/zeer sterk stedelijk gebied van de
provincie: Middelburg-Vlissingen. Dat was in het verleden steeds niet voldoende het geval.
Het lijkt me dat hier serieus aan gewerkt moet worden.
Voor betere leesbaarheid van de onderstaande tekst zie blz. 152 van DIVERSEN ZEELAND
TOEN & NU

En voor relevante notities ook de bladzijden 135-151.

BEVOLKING ZEELAND OP 1 JULI 2022

% t.o.v. 1 jan 2022
Middelburg-Vlissingen 94.421 + 0,67 % (Middelburg 49.540, Vlissingen 44.881)
Terneuzen 54.767 + 0,49
Goes 39.357 + 1,04
Schouwen-Duiveland 34.405 + 0,74
Hulst 27.676 + 0,52
Tholen 26.775 + 1,42
Sluis 23.280 + 0,60
Reimerswaal 23.159 + 1,04
Borsele 23.004 + 0,69
Veere 22.035 + 0,85
Kapelle 12.997 – 0,18
Noord-Beveland 7.793 + 1,63
Zeeland
389.669 + 0,75 % = + 2.902 inwoners
Midden-Zeeland
222.766, waarvan 36.156 ten oosten van Goes
Zeeuws-Vlaanderen
105.723 (Sluis, Terneuzen, Hulst)
Noord-Zeeland 61.180 (Schouwen-Duiveland, Tholen)
Zeeland bouwt woningen op de verkeerde plaatsen:
Noord-Beveland, Tholen, Goes, Reimerswaal, Veere, Schouwen-Duiveland en Borsele
groeiden relatief sneller dan Middelburg-Vlissingen, dat het enige echte stedelijk gebied
van Zeeland is.
Zeeland bouwt te veel in landelijk gebied; en dat is dom. Minimaal 50% van de provinciale

groei (= 1.450 inwoners) had gerealiseerd moeten worden in Middelburg-Vlissingen,
waarvan de bevolkingsgroei dus meer dan 800 inwoners hoger had moeten zijn: 1.450
nieuwe inwoners i.p.v. 637 tussen 1 jan en 1 juli 2022, waarmee de bevolkingsstijging op
1,54% was uitgekomen (ongeveer gelijk aan Tholen en N-Beveland nu).
Vergeleken met de provinciehoofdsteden:
De gemiddelde bevolkingsgroei van de provinciehoofdsteden was weliswaar het afgelopen
halfjaar gelijk aan die van het Zeeuwse hoofdstedelijk gebied, maar op stedelijk gebied
heeft Zeeland nog meer dan een eeuw achterstand in te halen om er in het land weer bij
gaan horen. Waarbij aangetekend dat het aantal inwoners van de provinciehoofdsteden
gemiddeld bijna 200.000 bedraagt en zonder de Randstadhoofdsteden meer dan 110.000.
Vergelijk daarmee Middelburg met bijna 50.000 en Middelburg-Vlissingen met bijna
95.000. Om een beetje in de pas te gaan lopen moeten er zo snel mogelijk minstens
20.000 inwoners bijkomen in de Zeeuwse hoofdstad om Middelburg van de beschamende
laatste plaats te halen. Zelfs Assen heeft bijna 70.000 inwoners.
De provincies vergeleken:
Relatief was, volgens CBS-StatLine, de bevolkingsgroei van Zeeland met 0,75%, na
Flevoland en Noord-Holland, het grootst. Met slechts 0,67% in Middelburg-Vlissingen
bouwt Zeeland dus duidelijk te veel in niet-stedelijk/landelijk gebied. Stop de
verrommeling van Zeeland!
In absolute cijfers kwam Zeeland met 2.902 nieuwe inwoners voor Groningen en Drenthe.
Dus 18.000 nieuwe woningen waarvan er meer dan 9.000 in Middelburg-Vlissingen
moeten komen.
Met vriendelijke groet,
Hoofdplaat

