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Dit is de economische agenda van de 
Gemeente Vlissingen. Deze economische 
agenda geeft een overzicht van de prioriteiten 
bij de uitvoering van het reeds opgestelde, 
economisch beleid van de gemeente voor de 
komende vier jaren. 

De laatste vier jaar is er veel geld en tijd 
geïnvesteerd in het economisch beleid van de 
gemeente Vlissingen.  De economie is de 
motor van de verdere ontwikkeling van 
Vlissingen.

In de visie ‘Gemeente van de Toekomst’ wordt 
hoge prioriteit gegeven aan werk, inkomen en 
wonen. In dat kader komt de economische 
agenda goed van pas. Daarnaast biedt deze 
agenda input voor het nieuwe 
collegeprogramma. 

Vanuit het Rekenkamerrapport ‘Vlissingen, 
economisch bekeken’ is geadviseerd een 
sociaal-economisch beleidsplan te maken. 
Deze agenda is een integrale uitvoerings-
agenda van alle sociaal-economische
onderwerpen in Vlissingen. 
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Vlissingen staat de komende jaren voor grote 
uitdagingen. De  arbeidsintensieve werkgelegenheid 
krijgt klappen  (faillissementen Zalco, Thermphos). 

Door onder meer fors banenverlies binnen de 
gemeente (in periode 2008- 2013 bijna 11% daling 
van werkzame personen in de gehele gemeente) 
neemt lokale koopkracht af.  Dit heeft effect op de 
bestedingen, waardoor voorzieningen onder druk 
komen te staan.

We bieden binnen de gemeente kansen aan nieuwe 
economische dragers (zorg, onderwijs, toerisme, 
marinierskazerne, jachtenbouw). Ook wordt er veel 
gedaan om de binnenstad levendig en vitaal te 
houden.

Door de economische teruggang van de afgelopen 
jaren is niet alles vanzelfsprekend meer. Een extra 
impuls is nodig om de lokale en regionale economie 
te stimuleren. 

De indeling van deze economische agenda is:

•Kaders

•Thema’s en gebiedsindeling

•Rollen van de gemeente

Per thema worden doelen gesteld en projecten 
benoemd. Door realisering van deze projecten  
worden de doelen zoveel mogelijk bereikt. 
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Kaders

Foto: Ruben Oreel
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Zeker op het gebied van economie is het 

belangrijk dat wij over onze gemeente-

grenzen heen kijken. Economische 

ontwikkelingen in de regio 

(samenwerking op Walcheren), in de 

provincie, in Nederland en in Europa 

kunnen van invloed zijn op de keuzes die 

wij maken. 

In 2013 heeft de provincie haar 

economische agenda vastgesteld met 

daarin de thema’s: innovatie en ict, 

ondernemerschap, arbeidsmarkt, 

onderwijs en scholing, promotie en 

acquisitie en ruimte voor bedrijvigheid. 

Deze thema’s zijn afgestemd op landelijk 

en Europees beleid op het gebied van 

topsectoren. 

De economische agenda voor Vlissingen is 

geen nieuw document. Het is een 

uitvoeringsagenda op basis van reeds 

vastgestelde beleidsdocumenten op het 

gebied van werken, wonen, ruimtelijk 

ordening, recreëren, verkeer en cultuur. 

In de begroting 2014 e.v. zijn de te 

bereiken doelen concreet en ‘smart’

doorvertaald in acties en projecten.  Ook 

staan daar de financiële uitgangspunten 

en kaders genoemd. 6
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Thema’s en 
gebiedsindeling
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Binnen de rol van de gemeente om de 

economie te stimuleren kiezen we die 

thema’s, waarvan we de economische 

component  (inkomen, investeringen, 

economische spin- off) willen faciliteren, 

ondersteunen, regisseren en stimuleren.

De thema’s in de economische agenda 

zijn:  werken, onderwijs, zorg, recreatie & 

toerisme en innovatie.

Binnen de gemeente uiten de thema’s 

zich op verschillende locaties met 

specifieke, gebiedsgerichte accenten. De 

gebieden waar de economische agenda 

zich op richt, zijn:

•Binnenstad & Boulevards

•Scheldekwartier

•Kenniswerf & binnenhaven

•Buitenhaven / Vlissingen Oost

•Stedelijke bedrijventerreinen

Werken Innovatie Onderwijs Recreatie Toerisme Zorg

Boulevard x x x x x

Scheldekwartier x x x x

Kenniswerf x x x

Marinierskazerne x

Stedelijke bedrijventerreinen x

Binnenstad x x
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Werken
met hoofd 
en handen
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In de visie ‘Gemeente van de toekomst’ is aangegeven dat wonen en werken 

prioriteit krijgen in het beleid van de gemeente. 

De highlights zijn: gezondheids- en welzijnszorg zijn grootste werkgevers in Vlissingen 

(20,9%), daarna groot/detailhandel (14,6%) en industrie (12,3%). Het aantal bedrijven 

en instellingen in 2013 is 2.493 ( 1% minder dan het aantal in 2008). Het aantal 

startende bedrijven in Vlissingen neemt nog elk jaar toe. Vanaf 2000 (=100) zit  de 

index hiervan nu op 220.

Vanuit onze rol in de  economische ontwikkeling van de gemeente stellen we  als doel 

in de periode 2014-2017: de werkgelegenheid tenminste op peil van 2013 te houden 

door aard en omvang te versterken. 

Belangrijke opgaves voor de komen jaren zijn:  

•het faciliteren van de komst van de  marinierskazerne;

•het bevorderen van samenwerking en spin-off in de maritieme bedrijvigheid 

(waaronder de visserij)

•het uitgeven van bedrijfsgrond voor bedrijfsvestiging 

•het revitaliseren van verouderde  bedrijventerreinen

•het ondersteunen van de ontwikkeling van de Kenniswerf

• het leefbaar en aantrekkelijk houden van de binnenstad in al haar facetten met 

daarbij een zo compleet mogelijk voorzieningenniveau voor de inwoners en toeristen.

De gemeente heeft daarbij een rol als aanjager en grondverkoper. We brengen  waar 

nodig partijen bij elkaar en zorgen we voor beheer en onderhoud. De rol van 

zogenaamde gemeentemakelaar is hier ook aan de orde.
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Bruisende

Onderwijs 
stad aan Zee
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Met de HZ University of Applied Sciences en Scalda heeft Vlissingen 

steeds meer studenten in de stad. Voor de periode 2014-2017 zorgt 

de gemeente Vlissingen voor een goed studeer, woon, recreëer en 

verblijfsklimaat voor die studenten. De HZ University of Applied

Sciences is in 2013 uitgeroepen tot de beste hogeschool van 

Nederland en biedt diverse unieke opleidingen aan. Daarnaast zet de 

onderwijsinstelling in op internationalisering, met een groeiend

aantal internationale studenten in de havenstad tot gevolg.

Studenten zijn tijdens hun studie belangrijk voor het bedrijfsleven 

(detailhandel en horeca) en het verenigingsleven in de stad. 

De kennis van de studenten gebruiken wij samen met andere 

bedrijven bij de verdere ontwikkeling van de stad.

Studenten binden zich na hun studie met werk en wonen aan deze 

regio.

Om dit te realiseren zet de  gemeente zich in voor: 

•goede infrastructuur;

•keuze in studentenhuisvesting;

•een dynamische gebiedsontwikkeling op de Kenniswerf;

•een verdere uitbreiding van Dok41 door de combinatie van 

bedrijven en studenten;

•een zo  goed mogelijke aansluiting van de aanwezige 

werkgelegenheid met het onderwijsaanbod.

De rol van de gemeente is: netwerken, faciliteren en gebieds-

ontwikkeling initiëren. 
12
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Zorg als kans 
voor nieuwe 
initiatieven
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De economische betekenis van zorg neemt steeds 

meer toe. Hier liggen kansen voor Vlissingen.

Highlights: De zorg is de grootste werkgever 

geworden in Vlissingen. In 9 jaar tijd is dit aandeel 

opgebouwd van 15,3% naar 20,9%. Het aantal 

bedrijven en instellingen in de zorg in Vlissingen is in 

9 jaar tijd meer dan verdubbeld van 130 naar 284 

bedrijven in 2013.

Vlissingen stelt zich ten doel om de economische 

spin-off van zorg in de breedste zin te optimaliseren 

door het woon-, recreëer- en leefklimaat 

aantrekkelijk te houden.

Daarom zet de gemeente zich in voor: 

•op peil houden van goede medische voorzieningen 

op Walcheren;

•realisatie van innovatieve zorgconcepten in 

combinatie met verblijfsaccommodaties;

•ruimte bieden aan levensloop bestendige woon-

zorgvoorzieningen;

•ouderenhuisvesting op strategische locaties in de 

stad mogelijk te maken.

De rol van de gemeente is: faciliteren en ruimtelijke 

kaders scheppen. 
14
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Recreatie en 
Toerisme in 
ieder seizoen 
aantrekkelijk
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Toerisme en recreatie zijn voor de economie in Vlissingen belangrijke 

pijlers. 

Highlights zijn: 

-tienduizenden dagjesmensen die komen naar evenementen, het 

badstrand en cultuur-historische en maritieme monumenten in 

Vlissingen. 

-in de gemeente zijn met toerisme en recreatie ca 1.420 arbeids-

plaatsen gemoeid. Dat is 8,1 % van de Vlissingse werkgelegenheid. 

Hier zitten niet de werkgelegenheidseffecten in van de dagtoeristische 

bestedingen in de horeca en detailhandel.

Voor toerisme en recreatie doelt de gemeente op : 

Een toename van het aantal toeristische overnachtingen t.o.v. 2013 en 

een toename van de bestedingen.

Dit willen we realiseren door ons in te zetten voor:

•het faciliteren van uitbreiding van hotelaccommodaties

•de ruimte bieden aan verrassend en divers aanbod voor dagtoeristen.

•het mogelijk maken van seizoensverlenging

•het verbeteren van afmeermogelijkheden voor rivier- en zeecruises 

•het mogelijk maken van watersportinitiatieven 

•het ondersteunen van evenementen;

•het versterken van recreatief karakter van de boulevards

•de goede bereikbaarheid naar toeristische locaties en de 

verbindingen daartussen.

Rol van de gemeente: faciliteren, ruimtelijke kaders scheppen en

partijen bij elkaar brengen.

16



18

Innovatie
Als motor
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Innovatie loopt door alle thema’s heen. Simpel 

gezegd is innovatie het vernieuwen van het

product, het proces of de markt. Innovatie is

belangrijke voor de autonome, economische

ontwikkeling van bedrijven binnen de

gemeente.  

Bij de volgende onderwerpen speelt innovatie

een grote rol:

• vernieuwing van de economische 
waarden in de binnenstad

• verduurzaming van het toerisme en de 
recreatie

• de bouw van de marinierskazerne

• het stimuleren van startende bedrijven op 
de Kenniswerf

Rol van de gemeente: faciliteren, ruimtelijke

kaders scheppen en partijen bij elkaar

brengen.
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Rollen van de 
gemeente
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Welke rol de gemeente speelt verschilt per project, per 

beleidsdoel en hangt samen met de prioriteit die het 

project krijgt. Bekende rollen van de gemeente zijn het 

faciliteren, organiseren, regisseren en stimuleren. Voor de 

rol van geldschieter verwijzen wij naar de  gemeente-

begroting 2014 – 2017. 

Binnen de economische projecten speelt de gemeente 

twee specifieke rollen: als promotor en als acquisiteur/ 

netwerker.

Promotie 

De promotie van de stad vindt op twee manieren plaats: 

via citymarketing  en via toeristische promotie. Vanuit 

citymarketing is het van groot belang en ook noodzakelijk 

dat Vlissingen op een positieve manier en zelfbewust de 

goede en mooie kanten van de stad Vlissingen belicht. 

Dat kan de gemeente niet alleen. Daarom werken we 

samen met partners (ondernemers, inwoners, bezoekers) 

om de stad te promoten. 

De toeristische promotie richt zich op de bezoekers van 

onze stad uit binnen- en buitenland. De gemeente brengt 

ieder jaar een toeristische stadsgids en een evenementen-

app uit. Toeristen in de stad worden door de VVV gastvrij 

ontvangen. Op beurzen en in de media verzorgt het VVV 

de toeristische promotie.

Voor de periode 2014 – 2017 maken we steeds meer 

gebruik van nieuwe media voor toeristische promotie en 

city marketing (applicaties, social media, e.d.).

Acquisitie en netwerken

De acquisitierol kan de gemeente koud en warm 

invullen. Voor de zogenaamde koude, economische 

acquisitie  (=zoeken van nieuwe bedrijven, inwoners) 

participeert de gemeente Vlissingen in de Economische 

Impuls Zeeland. Deze organisatie brengt Zeeland onder 

de aandacht van investeerders. Eventueel komt daar 

een contact (lead) uit dat geïnteresseerd is in 

Vlissingen. 

De gemeente zet in de periode 2014-2017 meer tijd en 

energie in op zogenaamde warme acquisitie (=via 

bestaande relaties en partners nieuwe contacten 

leggen). 

Een verdere opbouw en onderhoud van een 

economisch en toeristisch, extern netwerk wordt als 

speerpunt opgenomen in de uitvoering van ons werk. 

We geven hier op de volgende wijze invulling aan:

- Jaarlijks themasessies organiseren met sleutelfiguren 

om kansen en bedreigingen in beeld te brengen;

-Werkbezoeken aan bedrijven in de gemeente. 

-Structureel overleg met vertegenwoordigers vanuit 

het brede Vlissingse bedrijfsleven. 

- Intensiveren van contacten met onderwijs en zorg.

- Verbinden van groepen ondernemers met elkaar op 

basis van thema’s of vanuit actualiteiten.

- Organisatie van en aanwezigheid (bestuurlijk en/of 

ambtelijk) bij zakelijke netwerken. 

- Jaarlijkse deelname aan de bedrijvenbeurs CONTACTA 

in Goes.20
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Aantal vestigingen in de gemeente Vlissingen 2004-2013

2.4932.7492.6812.5172.3352.203Totaal

110000Extraterritoriale organisaties en lichamen

182202199185175154Overige dienstverlening

105122113868075Cultuur, sport en recreatie

284278235174148130Gezondheids- en welzijnszorg

1211331241059482Onderwijs

101010131414Openbaar bestuur, overheid, soc. verzekeringen

128150145141141123Verhuur van roerende goederen, overige dienstverl.

352367374339284267Advisering, onderzoek, speciale zakel. dienstv.

627075696964Verhuur van en handel in onroerend goed

354346474458Financiële instellingen

8910091816962Informatie en communicatie

159180178181177175Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

107104119126114102Vervoer en opslag

458559565559550544Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

227245235232198174Bouwnijverheid

356422Winning/distributie water; afval(water)beheer,sanering

224322Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas

124130118119122120Industrie

231110Winning van delfstoffen

424543525155Landbouw, bosbouw en visserij

201320122010200820062004Sector

Bron: RIBIZ
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17.00717.48818.50319.06517.73117.353Totaal

110000Extraterritoriale organisaties en lichamen

318366412399365311Overige dienstverlening

176175200169161196Cultuur, sport en recreatie

3.5683.6103.2053.0812.8982.671Gezondheids- en welzijnszorg

1.3581.3301.3471.6551.5741.840Onderwijs

600604827909751633Openbaar bestuur, overheid, soc. verzekeringen

1.4521.1051.106852793803Verhuur van roerende goederen, overige dienstverl.

834843900962848752Advisering, onderzoek, speciale zakel. dienstv.

233241247240231213Verhuur van en handel in onroerend goed

285196224256276299Financiële instellingen

309291237243294245Informatie en communicatie

9509599271.018946929Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

1.4391.4171.4731.6731.5171.466Vervoer en opslag

2.4882.6412.8252.9182.6722.599Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

759813899902762743Bouwnijverheid

262818123131
Winning/distributie water; 

afval(water)beheer,sanering

192221212223
Productie, distributie, handel in elektriciteit en 

aardgas

2.1012.7413.5043.6153.4733.474Industrie

10141310110Winning van delfstoffen

8191118130106125Landbouw, bosbouw en visserij

201320122010200820062004Sector

Aantal werkzame personen in gemeente Vlissingen 2004-2013

Bron: RIBIZ
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Werkgelegenheidsindex
De werkgelegenheidsindex is door de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland gedefinieerd als ‘de 

werkgelegenheid uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking’. 

Een score van 100% wil zeggen dat de beroepsbevolking en het aantal arbeidsplaatsen even groot zijn.

102,48.084.7397.894.000Nederland

103,1174.114168.900Totaal Zeeland

84,518.15821.500Vlissingen

104,58.1507.800Veere

76,78.21110.700Tholen

116,328.48424.500Terneuzen

98,210.60410.800Sluis

96,714.60215.100Schouwen-Duiveland

92,89.0909.800Reimerswaal

90,52.8073.100Noord-Beveland

119,026.29822.100Middelburg 

69,14.1436.000Kapelle

87,59.70911.100Hulst

150,825.18516.700Goes

89,48.6739.700Borsele

Werkgelegenheids-

index 2012

WerkgelegenheidBeroepsbevolkingGemeente

Bron: CBS (beroepsbevolking) / LISA (werkgelegenheid)
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Niet-werkende werkzoekenden

Op 1 januari 2013 telt de gemeente Vlissingen 1.661 Niet-werkende werkzoekenden. Uitgedrukt in een 

percentage van de beroepsbevolking is dit 7,7%. Dit percentage is gelijk aan het landelijk gemiddelde, 

maar is aanzienlijk hoger dan het Zeeuwse gemiddelde (5,8%). Van alle Zeeuwse gemeenten, kent 

Vlissingen het hoogste werkloosheidspercentage.                 Tabel: niet-werkende werkzoekende op 1 januari 2013

16,9%14,0%13,0%HBO en WO

37,2%45,5%51,0%MBO

3,9%3,1%2,9%HAVO/VWO

17,4%16,8%16,1%VMBO

24,6%20,6%17,0%Basisonderwijs

Opleidingsniveau

26,0%23,3%21,7%> 12 maanden

17,4%15,8%13,7%6-12 maanden

21,0%22,1%22,4%3-6 maanden

35,5%38,8%42,3%0-3 maanden

Duur inschrijving

34,1%35,1%33,3%50-65 jaar

53,2%50,9%51,9%27-50 jaar

12,8%14,0%14,8%15-27 jaar

%%%Leeftijd

7,75,87,7% in beroepsbevolking

604.4289.8301.661Aantal NWW-ers

NederlandZeelandVlissingen

Bron: UWV
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Economische 
Agenda

2014-2017

De economische agenda van de gemeente 
Vlissingen beschrijft de economische 
kansen, prioriteiten en ambities in de 
gemeente.

In samenwerking met ondernemers en 
kennisinstellingen wordt invulling 
gegeven aan de ambities. Deze 
economische agenda is dan ook geen 
blauwdruk, maar een dynamisch 
document ter inspiratie, stimulatie en als 
leidraad voor een ieder die zich inzet voor 
een positief economisch klimaat in 
Vlissingen. 

Bestuurlijk opdrachtgever: 

wethouder Rob van Dooren

Vastgesteld door het College van B&W van Vlissingen op

18 maart 2014.

Werkgroep ‘Economische Agenda Vlissingen 2014 – 2017’: 

Hans Mulder, Eveline de Jong, Jeroen Hinz, Bart Pouwer, 

Anke Marijs, Gert Stevense, Henk van Pelt, Jan Roest, 

Aart Bos, Heleen Lokker en Jeffrey Beenhouwer.


