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DE KRANT
Deze toekomstkrant is een uitgave van de gemeente Vlissingen als onderdeel van de
toekomstvisie 2040. Deze toekomstvisie geeft antwoord op vragen als: wat wil de gemeente
in 2040 hebben bereikt? Met welke thema's moeten we de komende jaren aan de slag? Wat
maakt de gemeente bijzonder? En wat vinden inwoners, ondernemers en verenigingen
belangrijk? De toekomstvisie is de basis voor alle ontwikkelingen in de gemeente Vlissingen.
Tijdens de 1e stap kon je deelnemen aan de online vragenlijst. We zijn toen ook de straat op
gegaan om op afstand inwoners te spreken over hun toekomstdromen. Als 2e stap is het
online festival georganiseerd. Het resultaat hiervan is dat we veel informatie opgehaald
hebben. De afgelopen tijd is deze informatie verwerkt tot een toekomstbeeld.
In deze krant lees je hoe dat toekomstbeeld eruit kan komen te zien. Ieder thema heeft een
aantal bijbehorende artikelen. Vanuit de artikelen kun je verder klikken naar de complete tekst
van de toekomstvisie 2040. Via het reactieformulier op de website www.vlissingen.nl/2040
kun je laten weten wat je ervan vindt. Stel je blik scherp op Vlissingen 2040!

THEMA 1: VLISSINGEN IS EEN HOTSPOT VOOR DELTA-INNOVATIE
In Vlissingen krijgt kennis kracht
Nu in 2040 kunnen we zeggen dat Vlissingen de 4e mainport in
Nederland is geworden, naast Schiphol, de Rotterdamse haven en
Brainport Eindhoven. Hotspot Vlissingen staat voor unieke kennis:
onderzoek, innovatie, onderwijs en ondernemerschap rond de
delta. Delta-innovatie, dus. Dit succes is vooral te danken aan de
samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Door de
wisselwerking tussen onderzoek, toepassing in de praktijk en beleid
versterken deze 3 partijen elkaars kwaliteiten. Kennis krijgt hierdoor
steeds de benodigde slagkracht mee om de economie duurzaam te
laten groeien. In deze hotspot voor delta-innovatie werken scholen
als Scalda en HZ, bedrijven en de (regionale) overheid samen op de
onderwerpen waar de delta sterk in is: water, maritiem, veiligheid,

energie en voedsel. De positieve eﬀecten zijn inmiddels zichtbaar:
het aantal bedrijven met een echte hotspotidentiteit is het laatste
jaar enorm gegroeid en we mochten vele gezinnen verwelkomen als
nieuwe inwoners.

lang. Het Delta Kenniscentrum op de Kenniswerf is de spil in innovatie op dit vlak en
de bevestiging van Vlissingen binnen de
kennisregio Zeeland. Met de compensatiesteun uit het pakket Wind in de Zeilen en
een actief faciliterende gemeente kregen
scholing en het bedrijfsleven vleugels.

Delta Kenniscentrum
de spil in innovatie

Water, maritiem, veiligheid, energie en
voedsel: dit zijn anno 2040 onderwerpen
die niet alleen het leven in en rond de delta
raken. Het zijn ook maatschappelijke opgaven van nationaal én internationaal be-

Mbo-, hbo- en wo-studenten vinden hier
tegenwoordig hun opleiding, vervolgopleiding, afstudeerproject en aansluitend
hun baan. Vlissingen trekt als living lab: er
wordt volop geëxperimenteerd en studenten leren op de plek waar het gebeurt. Van
slimme mobiliteit tot oplossingen voor
veilig wonen in een deltagebied of maritiem ecologisch onderzoek.

Het Delta Kenniscentrum is ook een fysieke
ontmoetingsplek gebleken voor ondernemers en studenten. Het bedrijfsleven is
betrokken en zichtbaar.
Stages bij gerenommeerde Vlissingse bedrijven of kleine innovatieve nieuwkomers
zijn geliefd, terwijl ook ondernemers op
zoek naar aanstormend jong talent in alles
wat de delta betreft naar Vlissingen komen.
Bedrijven kiezen niet alleen voor het prettige vestigingsklimaat, ze zijn zelf ook
onderdeel van dat vestigingsklimaat. Een
sneeuwbaleﬀect dat werkt.

THEMA 2: VLISSINGEN IN VERBINDING
Knooppunt Vlissingen
Nu, in 2040 kunnen we inmiddels zeggen dat Vlissingen
uitstekend bereikbaar is. Niet alleen via het land, maar
ook het water is onderdeel van het vervoersnetwerk. De
stad is daarmee een prima uitvalsbasis.
De historische binnenstad is een levendig centrum met
een maritieme uitstraling, voor kleinschalig winkelen,
(zakelijke) dienstverlening en horeca. Het station is
tegenwoordig het knooppunt voor iedereen die in
Vlissingen wil of moet zijn. Daarmee is het ook dé sleutel

in de verbinding tussen de verschillende gebieden in de
gemeente gebleken. Vanuit het station kan worden
overgestapt op andere vervoersmiddelen, waarbij
milieuvriendelijke vormen als e-shuttles en langzaam
verkeer voorop staan.
De historische binnenstad en het station met daartussen het Scheldekwartier en de Kenniswerf zijn naar
elkaar toe gegroeid als broer en zus: herkenbaar uit
dezelfde familie maar elk met een eigen karakter. Wat
een verschil met de jaren 20.

Een dagje hotspot
Vlissingen
Vlissingen als hotspot voor deltainnovatie is niet alleen een aantrekkelijk en dynamisch werkgebied
voor studie en carrière. De levendigheid en hotspotidentiteit klinken ook door in het toerisme dat
Vlissingen aantrekt. Bijvoorbeeld in
de rijke evenementenkalender
2040, die het hele jaar gevuld is. Én
natuurlijk de nieuwe toeristische
attractie in Vlissingen die alles met
kennis, ontdekken en experimenteren te maken heeft. Ook deze
attractie is ontstaan uit de magische mix als studenten, onderzoekers, bedrijven en overheden de
koppen bij elkaar steken.
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Startpunt voor Zeeuwse
ontdekkingsreis 2040
Vlissingen heeft veel te bieden: rustige wijken, de dorpen
als Ritthem en Oost-Souburg en een bruisende kern. Daar
vind je strand, stad én haven. Verschillende gebieden met
verschillende kwaliteiten, maar met één gemene deler:
allemaal zijn ze onderdeel van Vlissingen. Voor de
bezoeker van dit jaar opent dit perspectieven. Op de
boulevard is niet alleen veel te zien met alle bedrijvigheid
op het strand en het water, het is ook aantrekkelijk om
even te blijven. Veel groen en prettige horecagelegenheden maakten al dat 'even schepen kijken' veel meer

Digitaal en sociaal verbonden
Het voornemen voor 2040 is gelukt: snel en goed
internet is nu overal in de gemeente voorhanden.
Handig als een van de betere thuiswerksteden in
Nederland. Online de weg weten, maakt dat
Vlissingers voorzieningen goed kunnen vinden en
gebruiken, maar ook dat ze onderling verbonden
zijn. En dat is belangrijk voor een sterke, gezonde
en inclusieve samenleving.
Minder eenzaamheid en meedoen aan de samenleving maakt immers gezonder. Dat gebeurt niet
alleen online; een bloeiend verenigingsleven in de
wijken en dorpen verbindt bewoners ook met
elkaar. Vlissingers helpen elkaar en weten elkaar te
vinden, merken we. Zo is iedereen steeds langer
zelfredzaam door dit samen op te pakken. Samenredzaam, dus.
Samen maken we Vlissingen en iedereen is daarin
waardevol. Wie niet kan bijdragen via betaald werk,
door beperkingen of afstand tot de arbeidsmarkt,

'lunchen aan zee' werd. Daarbij is nu de boulevard
voelbaar en fysiek beter verbonden met het centrum.
Hierdoor wordt de toerist en recreant nu getrokken door
het zicht op zee en daarna ook door wat er in Vlissingen als
maritieme stad zelf te doen is. Wie Vlissingen bezoekt,
wordt verleid door de boulevard, het Bellamypark, de
binnenhavens en het winkelgebied. De gunstige ligging
op Walcheren, nabij Middelburg, en de goede bereikbaarheid maken Vlissingen tegenwoordig tot prima
startpunt voor een Zeeuwse ontdekkingsreis. Zoals alle
wijken in Vlissingen verbonden zijn, zijn Middelburg en
Vlissingen dat ook.

speelt door onbetaald werk een kleine of grote rol
in de samenleving. We gaan hierbij uit van wat
iemand nog wél kan. Vrijwilligers zijn ook dit jaar
onbetaalbaar, zeker in een maatschappij waar
samenredzaamheid gestimuleerd wordt, en
onmisbaar voor Vlissingen.
Gelijke kansen in 2040
Kinderen en jongeren hebben een veilige, gezonde
leefomgeving nodig. De gemeente werkt ook dit
jaar hierin samen met scholen, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties én de ouders
om te zorgen dat alle kinderen en jongeren gelijke
kansen krijgen.
De gemeente is hierin een belangrijke factor in het
verbinden van de verschillende partijen en
initiatieven. Want iedereen heeft een plek nodig
om op te groeien zonder gevaar en honger, en met
ruimte om te spelen, te sporten en je te ontwikkelen.

THEMA 3: VLISSINGEN IS DUURZAAM
Circulair en natuurinclusief
Wordt er in 2040 iets gebouwd in Vlissingen? Dan is het hergebruik van materialen een
must. Nieuwbouwprojecten en renovaties zijn naast circulair tegenwoordig ook
natuurinclusief. Dat wil zeggen dat bij het bouwen aan woningen ook wordt gebouwd
aan natuur in de wijk. Deze moderne, groenere woonwijken zijn aantrekkelijk én
worden hoog gewaardeerd op de markt. Groen binnen handbereik draagt ook bij aan
de gezondheid van wie in de wijk leeft en beweegt. Fysiek én ook mentaal: de groene
zones stimuleren sociaal contact en daarmee de sociale cohesie. Dat maakt dat de
Vlissingers zich in 2040 in de wijken gezien voelen, wat een gevoel van veiligheid geeft.
Een belangrijk onderdeel in het ontwikkelen van 'samenredzaamheid'.

Samenleving als living lab
Op dit moment is overal zichtbaar hoe Vlissingen
heeft ingezet om de klimaatdoelstellingen voor
2040 te behalen en zich te wapenen tegen de
ieder jaar weer toenemende wateroverlast,
hittestress en droogte.
Nieuwe en bestaande woonge-bieden zijn
inmiddels klimaatneutraal door nul-op-demeterwoningen en daarnaast ook klimaatadaptief.
Dat betekent dat groene daken en geveltuinen
zorgen voor isolatie en verkoeling, vergroening
deze zomer schaduw geeft en er oplossingen
zijn om regenwater snel af te voeren of juist op te
slaan. Het Delta Kenniscentrum is hét kennis- en
onderzoeksplatform voor deze toepassingen.
De samenwerking met inwoners en hun wijkinitiatieven is ook dit jaar weer waardevol. De
samenleving is in 2040 meer dan ooit een living
lab!!

Duurzame mobiliteit,
grondstoﬀen en energie
De auto is inmiddels teruggedrongen uit het stadsbeeld door
alternatieve manieren van vervoer die de laatste jaren eenvoudig voorhanden zijn. Inwoners, bezoekers, studenten en
werknemers kunnen anno 2040
met slimme en duurzame mobiliteit reizen, bijvoorbeeld tussen
station en binnenstad. Er is aandacht voor etsers en voetgangers, zoals een etssnelweg voor
woon-werkverkeer. Een uitgebreid etsnetwerk verleidt de
toerist om de regio ook in 2040
met de ets te verkennen.
De energietransitie is een vraagstuk dat alle Vlissingse bedrijven
raakt. De bedrijven staan hierin

niet alleen, zij ontvangen steun
vanuit de overheid. Ook afval is
inmiddels een term uit het verleden. We hebben het nu over
grondstoﬀen. En die worden
allemaal opnieuw gebruikt. Van
grondstoﬀen uit afvalstromen tot
restwarmte.
Ook inwoners denken bewust na
over wat zij kopen. Gasvrij bouwen is de regel. Sterker nog, we
zijn als Vlissingen op dit moment
bijna gasvrij. Je kunt in Vlissingen
tegenwoordig dus opgelucht en
fris ademhalen: Vlissingen is
schoon én circulair.

THEMA 4: VLISSINGEN IS GEZOND EN VITAAL
Positieve gezondheid 2040
'Als je niet 100% gezond bent, dan ben je ziek' is een ouderwetse benadering van gezondheid die we nu
niet meer kennen. Iemand is meer dan zijn of haar aandoening waarvoor een behandeling nodig is
vanuit de zorg. We gaan daarom nu uit van positieve gezondheid, als gedachtegoed bedacht door arts
Machteld Huber. Het benadert gezond zijn vanuit een bredere invalshoek. Niet alleen of je medisch
gezien gezond bent, maar ook hoe je er mentaal voor staat, telt mee. Net als meedoen in de
maatschappij, plezier in het leven hebben, dagelijks kunnen functioneren en het leven als zinvol zien.
Samen vormen deze 6 punten een zeshoek die laat zien hoe het echt met je gaat. En dus ook waar een
verandering ervoor kan zorgen dat je lekkerder in je vel gaat zitten. Je vitaal voelt dus.
De gemeente heeft ook dit jaar extra aandacht voor inwoners met een lage sociaaleconomische status
(SES). Wanneer er sprake is van een lagere opleiding en een lager inkomen spelen vaak ook andere
factoren een rol, zoals lagere gezondheidsvaardigheden, slechtere leefstijl en woon- of werksituaties.
Depressie, roken, alcoholgebruik, overgewicht of diabetes bekijken en bestrijden we vanuit die
bredere blik op gezondheid. Ook actieve deelname aan de maatschappij en de leefomgeving zien we
als onderdeel van gezond zijn. We stimuleren op deze manier een gezondere leefstijl voor iedereen.

Gezond gedrag is in 2040 makkelijk

Regie in eigen hand

Een middag uitwaaien in de zilte lucht van het Vlissingse strand doet wonderen…
Daarom hebben we de hele gemeente Vlissingen de laatste jaren ingericht met het
oog op gezond en prettig leven. Hoe onze leefomgeving eruit ziet en functioneert,
heeft namelijk invloed op hoe we ons voelen. En de verantwoordelijkheid hiervoor
nemen we samen met bewoners en organisaties.
Er is sprake van een groene, schone, hele en veilige omgeving in heel de gemeente.
En de gezondheid is niet vergeten door de keuze voor gezond gedrag juist
makkelijk te maken. Op locaties als de boulevard, het strand, het Nollebos, rondom
het Justitieel complex en in de dorpen Ritthem en Oost-Souburg nodigt de
omgeving uit om te bewegen met uitzicht op groen en op zee. Maar lekker
ontspannen is natuurlijk ook een goed idee. En voor wie zorg en ondersteuning
nodig heeft, zijn er goed functionerende gezondheidscentra in de gemeente.
Hierin bevorderen we nu de samenwerking tussen overheden, zorgverzekeraars en
professionals uit het medisch en sociaal domein.

Door steeds te kijken naar de 6 elementen die iemands welzijn kunnen
beïnvloeden, wordt ook duidelijk
waar er iets zou kunnen veranderen.
Zo creëren we een zo goed mogelijke
gezondheid. Daarbij kijken we ook
naar: wat vindt iemand zelf belangrijk? En wat kan er ondanks beperkingen of ziekte nog wel? In Vlissingen geloven we namelijk in het
vermogen van mensen om zich aan
te passen, en ook om dit zelf op te
pakken. Natuurlijk reikt de gemeente
hiervoor de juiste plekken, tools en
mensen aan. Met deze randvoorwaarden faciliteren we gezondheid,
maar laten we de regie bij de inwoners zelf.

THEMA 5: VLISSINGEN IS IN BALANS
Dé studenten- en startersstad van 2040
Vlissingen blijkt de laatste jaren steeds aantrekkelijker voor
studenten door het brede aanbod van onderwijs op mbo- en hboniveau. Toonaangevend in expertise en onderzoek binnen de
thema's rond delta-innovatie: water, maritiem, veiligheid, energie
en voedsel trekt Vlissingen nu in 2040 ook de student van over de
grenzen aan. Daarbij is Vlissingen een energieke studentenstad
met huisvesting en voorzieningen die passen bij een doelgroep die
voluit jong, vrij en ontdekkend wil zijn. Reden genoeg ook voor

De gemeentelijke nanciën
op orde
Ken je de artikel 12-status nog? Gelukkig is dat
inmiddels iets uit een ver verleden. De vertraging in
de ontwikkeling van voorzieningen binnen de
gemeente is nu in 2040 helemaal weggewerkt. De
gemeente heeft nancieel de balans hervonden en
het vooruitzicht is het deze balans ook op de langere
termijn (duurzaam) zal weten te behouden.
Dit betekent ook dat de voorzieningenbasis weer op
orde is en de bestaande voorzieningen voldoen aan
de eisen van deze tijd. Van sportvoorzieningen en
cultuur tot de zorginfrastructuur en Wmo-voorzieningen en van de stad tot in de wijken en dorpen
Ritthem en Oost-Souburg.
Deze voorzieningen sluiten aan op de vraag die
vandaag de dag bestaat bij de verschillende
doelgroepen in Vlissingen. Niet alleen de studenten,
jonge gezinnen en tweeverdieners, maar ook de
inwoners met een lager inkomen en de ouderen.
Daarnaast zijn ze betaalbaar en daarmee nu dus
bereikbaar voor iedereen.

jongeren uit de wijde omgeving om uit te gaan in de stad die voelt
als een cultuurpodium. Dat talent blijft na het behalen van een
diploma in Vlissingen wonen en werken, blijkt uit de recente cijfers.
Logisch, want Vlissingen heeft namelijk veel om voor te blijven.
Door snelle verbindingen, fysiek en digitaal, is het ook voor wie
thuis of buiten de gemeente werkt een veel gekozen woonplaats.
Met de grotere variatie in het woningaanbod kunnen starters
inmiddels hun hele wooncarrière binnen de gemeente blijven.

Veilig Vlissingen
Veiligheid staat ook in 2040 weer hoog in het vaandel.
Want hoe je je voelt in je omgeving draagt bij aan je
welzijn. We streven daarom een gezonde leefomgeving na, waarin gezond ook staat voor veilig. Dat is
belangrijk voor iedereen die vandaag de dag in
Vlissingen woont of werkt. Veiligheid is veelomvattend: van overzichtelijke verkeerssituaties en
goede luchtkwaliteit tot het terugdringen van overlast
en onveiligheid door georganiseerde criminaliteit,
ook wel ondermijning genoemd. Deze laatste kan een
onveilig ondernemersklimaat creëren. Doordat er de
laatste jaren zoveel aandacht voor is geweest, is de
veiligheid in het havengebied en op de bedrijventerreinen nu in 2040 goed op orde. Een intensieve
samenwerking tussen gemeente, partners in de
veiligheidsketen en ondernemers is hiervoor de
aanjaagmotor geweest. Door samenwerking met
opleidingen en expertise binnen het Strategische
kenniscentrum ondermijning blijft Vlissingen
vooruitstrevend werken aan creatieve en innovatieve
oplossingen om nieuwe ontwikkelingen van mala de
praktijken vroeg te signaleren en aan te pakken.

Vlissingen als kuuroord of ontdekking met rauw randje?
Vlissingen heeft zich ontpopt als een bruisende
zeestad van Zeeland. Een luxe badplaats met een
bedrijvige haven én een levendige binnenstad.
Hotels, horeca en welness trekken de kwaliteitszoeker van 2040. Een prima uitgangspunt voor de
toerist die de regio wil ontdekken, met iedere dag
een andere beleving.
Daarmee zijn we een mooie aanvulling op de vele
trekpleisters in bijvoorbeeld Middelburg en Veere
en onderscheidt Walcheren zich van andere kustgemeenten zoals Sluis en Schouwen-Duiveland.

Binnen deze diversiteit in Zeeland onderscheidt
Vlissingen zich als onweerstaanbaar stoer en
maritiem, het gezicht van de hotspot voor deltainnovatie. Dit trekt de laatste jaren ook een ander
type toerist: de zogenaamde stedelijke ontdekkingsreizigers (urban explorers). Deze ontdekkingsreiziger is op zoek naar onbekende plekken en
rauwe randjes in steden en bebouwing, bijvoorbeeld door het oorlogsverleden van Vlissingen, nu
precies 100 jaar geleden. Een hedendaagse verkenner die graag ontdekt en fotografeert, terwijl hij
geen sporen achterlaat.

THEMA 6: VLISSINGEN IN SAMENWERKING
Samenwerking als verbinder en voorloper
De internationale haven North Sea Port heeft in
2040 zijn positie als belangrijke economische
speler binnen Europa weer bewezen. Samen sta je
sterker, dat geldt dit jaar ook weer op het (inter)
nationale podium. Door de samenwerking tussen
onderwijs, bedrijven en overheid staat de gemeente inmiddels in binnen- en buitenland op de
kaart als mainport in kennis van delta-innovatie:
de hotspot.
Ook op interbestuurlijk niveau werpt de samenwerking zijn vruchten af in zowel Vlissingen als
Walcheren en Zeeland. Door de Vlissingse deelname in samenwerkingsverbanden is de laatste

jaren een regionaal weefsel van gemeen-ten, het
waterschap, de provincie en het Rijk ontstaan.
Met als resultaat een opgavegerichte aanpak voor
uitvoerende taken, in plaats van taakgericht per
gemeente. Dat zorgt voor eﬃciëntie en kwaliteit.
We doen het samen en steeds met de juiste
partners: van OZO en Z4 (Goes, Terneuzen,
Vlissingen en Middelburg) tot North Sea Port
District en de Zeeuwse kustgemeenten. Nederland en Europa kunnen niet meer om ons heen.

We doen het samen
De sociaaleconomische structuur heeft een extra impuls gekregen,
mede door het pakket Wind in de Zeilen uit 2020. De voorzieningen
binnen Vlissingen zijn goed op orde en bedrijven en inwoners kunnen
hier volop gebruik van maken. Van gezondheidsvoorzieningen en
wijkcentra tot voorzieningen voor sport of cultuur. Ook de Omgevingswet heeft al duidelijk eﬀect: in Vlissingen zien we een doe-hetsamenmaatschappij. Inwoners, ondernemers en organisaties hebben
nu, in 2040 meer ruimte om (samen) initiatieven te ontwikkelen die
invloed hebben op hun leefomgeving. Wie vandaag in en om Vlissingen
leeft, werkt of onderneemt, draagt een gedeelde verantwoordelijkheid
voor een veilige, duurzame en toegankelijke leefomgeving. Dat maakt
de Vlissingers 'samenredzaam'. Er zijn tal van maatschappelijke
initiatieven ontstaan: van samen energie opwekken in de wijk tot
knarrenhoes voor langer zelfstandig wonende ouderen.

Gemeente Walcheren
Op Walcheren vind je inmiddels alle voorzieningen die je als inwoner nodig hebt. In dit
voorzieningenpakket fungeert Walcheren als een
soort 'gemeente Walcheren'. Iedereen heeft zijn
aandeel en vult elkaar aan. De vroegere onderlinge concurrentie is nu, in 2040, verdwenen.
Het aandeel dat Vlissingen heeft, past bij het
Vlissingse DNA: stoer en maritiem. Hotspot
Vlissingen is uiteraard sterk in onderwijs. Daarbij

focussen we voor het mbo en hbo op meer
diversiteit en een goede aansluiting van opleidingen bij die unieke kennis- en experimentenidentiteit. In living labVlissingen kom je om te leren
op de plek waar het gebeurt. Voor het middelbare
onderwijs binnen de gemeente zetten we nog
steeds in op het behouden van wat al aanwezig is.

