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Gemeente Vlissingen wil graag een visie voor 2040 schrijven, samen met iedereen die daar belang bij
heeft: inwoners, ondernemers, studenten, ambtenaren van de gemeente, leden van verenigingen en
bezoekers van buiten de gemeente. Het is de bedoeling dat deze visie het grotere plaatje omvat:
waar moet het heen met de gemeente? Wat moet zo blijven, en wat kan beter? Om de input te
verzamelen heeft de gemeente een inwonersconsultatie uitgezet, waarbij alle betrokkenen hun
mening mochten geven.

Het doel van dit onderzoek was om te verkennen hoe allerlei doelgroepen, zoals inwoners,
ondernemers en bezoekers, denken over Vlissingen. Hoe vinden ze dat het nu gaat? Waar is men
trots op en wat wil men behouden? Wat kan er juist veel beter, en welke thema's verdienen meer
aandacht van de gemeente? En: hoe wil men betrokken worden bij het proces om te komen tot een
breed gedragen visie voor Vlissingen?

In totaal hebben 1.833 personen deelgenomen aan de inwonersconsultatie. Om het onderzoek
onder de aandacht te brengen is een campagne uitgezet via offline en online kanalen. Daarnaast
heeft de gemeente Vlissingen het onderzoek onder de aandacht gebracht, onder meer via haar
sociale mediakanalen. Dit heeft geleid tot een hoge respons op het onderzoek.

Deze rapportage bestaat uit een aantal onderdelen. Allereerst leest u meer over de belangrijkste
resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Vervolgens gaan we in op de
betrokkenheid van de inwoners bij het vervolg. Daarna zijn per paragraaf de resultaten van de
inwonersconsultatie weergegeven: (1) binding met Vlissingen, (2) Meningen over Vlissingen nu, (3)
de toekomst van Vlissingen, (4) doelgroepen, (5) betrokkenheid bij het vervolg en (6) de
onderzoeksverantwoording. Als separate bijlagen van dit document ontvangt u de integrale uitdraai
van alle gegeven open antwoorden en de vragenlijst zoals deze is voorgelegd aan invullers.
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Als invullers het ergens over eens zijn, dan is het wel het belang van de ligging aan zee voor
Vlissingen. Voor ruim driekwart van de inwoners is dat een van de belangrijkste redenen om in
Vlissingen te wonen. Inwoners zijn over het algemeen ook tevreden over hun woonplaats: 77% vindt
het 'prettig wonen'. De zee, met de boulevard, de haven en de mooie omgeving is wat veel invullers
trots maakt op Vlissingen.
Het belang van de zee is ook herkenbaar voor invullers die (nog) niet in Vlissingen wonen. Zo is onder
invullers die in Vlissingen zouden willen gaan wonen, de zee voor 94% een reden om dat te gaan
doen. Invullers die niet in Vlissingen maar wel op Walcheren wonen herkennen dit ook. Op de vraag
'Waar moet de gemeente Vlissingen in 2040 om bekend staan op Walcheren?' gaan de reacties
vooral over een groene, gezellige kuststad. Treffend is dan bijvoorbeeld dit antwoord van een
invuller: "Groene monumentenstad aan zee".

Voor de toekomst van Vlissingen konden invullers aangeven welke thema's ze belangrijk vonden.
Ieder thema werd met een meerderheid van de invullers als belangrijk of zeer belangrijk aangemerkt.
93% van de invullers het thema landschap en natuur belangrijk of zeer belangrijk. Daarbij gaat het
invullers vooral om ruimte voor groen en natuur. Onderwijs en gezondheid & welzijn worden beide
door 88% van de invullers belangrijk of zeer belangrijk gevonden. Bij het thema onderwijs vinden
invullers de diversiteit in het aanbod van HBO en MBO belangrijk. Bij gezondheid en welzijn zien
invullers graag een veilige en schone leefomgeving. Toerisme en recreatie werd door 'slechts' 61%
belangrijk of zeer belangrijk gevonden.

Het valt op dat ondernemers geen duidelijke mening hebben over het vestigingsklimaat in Vlissingen.
42% van de ondernemers heeft meer klanten of afnemers nodig in de toekomst. Daarnaast ziet ruim
een derde van de ondernemers graag een stimulans voor innovatie of juist voor startende
ondernemers.
Ook leden van verenigingen hebben niet een duidelijke, eensgezinde visie op de situatie voor
verenigingen in Vlissingen. Wel is er een duidelijk meerderheid die betere faciliteiten, zoals
gebouwen, nodig vindt voor de toekomst. Daarnaast ziet ruim vier op de tien verenigingsleden graag
een stimulans om financieel gezond te zijn.
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Voor studenten zijn vier zaken vooral belangrijk om na hun studie te blijven in Vlissingen: het
woningaanbod, mogelijkheden om te werken, een mooie leefomgeving en goede faciliteiten in de
binnenstad.
De meeste ambtenaren onder de invullers vinden dat gemeente Vlissingen redelijk
toekomstbestendig is. In de open antwoorden benoemen ambtenaren onder andere het belang van
goede, gekwalificeerde medewerkers om met de tijd mee te kunnen gaan.
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Het ideaal van Citisens is dat elk contactmoment met inwoners kan worden gebruikt als startpunt
voor verdere participatie. In de inwonersconsultatie is daarom op verschillende onderdelen aan
inwoners gevraagd of ze betrokken wilden blijven bij het opstellen van de visie. Daarbij konden
inwoners kiezen tussen verschillende manieren om betrokken te blijven: meepraten of op de hoogte
blijven. In totaal heeft 69% van de deelnemers aan het onderzoek aangegeven op één of meerdere
manieren betrokken te willen blijven. Hieronder staan de verschillende vormen waarop de inwoners
betrokken willen blijven:


1182 invullers van de vragenlijst willen graag op de hoogte worden gehouden over de
totstandkoming van de strategische visie;



Van de invullers die op de hoogte wil worden gehouden, heeft 771 een e-mailadres
opgegeven om een digitale nieuwsbrief te ontvangen;



501 invullers willen graag meepraten over de visie;



Van de invullers die mee willen praten, hebben 407 personen een e-mailadres opgegeven om
uitnodigingen te ontvangen om vaker mee te denken;



1.265 invullers ontvangen graag eenmalig een e-mail om op de hoogte te worden gehouden
van de resultaten van het onderzoek;



1.203 invullers willen in de toekomst graag vaker meepraten met de gemeente door middel
van een panel van bewoners en bijeenkomsten;
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Het onderzoek richtte zich op verschillende doelgroepen in Vlissingen: inwoners, ondernemers,
studenten, leden van verenigingen en bezoekers. In dit hoofdstuk worden de resultaten op alle
vragen weergegeven. Sommige vragen zijn specifiek op een doelgroep gericht. Dit staat bij de
betreffende vragen vermeld. Per vraag staan dan ook verschillende aantallen invullers genoemd.
Daarnaast zijn de antwoordcategorieën 'weet ik niet' of 'niet van toepassing' alleen meegenomen in
de figuren indien deze extra inzicht bieden. Door afronding tellen de weergegeven percentages per
vraag niet altijd op tot precies 100%.

Aan invullers is gevraagd wat hen bindt aan de gemeente Vlissingen. De meeste invullers geven aan
dat ze verbonden zijn met Vlissingen omdat ze er wonen (92%). Aan deze groep is ook gevraagd
hoelang zij in de gemeente wonen, 83% van de inwoners, woont hier al meer dan tien jaar. Ongeveer
de helft van de invullers zegt dat familie/vrienden hen bindt aan de gemeente, werk en lidmaatschap
van een vereniging werden beide genoemd door ongeveer een kwart van de invullers. Slechts 6
invullers gaven aan dat geen van de gegeven opties hen bindt aan de gemeente.
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Ik woon in de gemeente

92%

Mijn familie/vrienden wonen in de gemeente

48%

Ik werk in de gemeente

27%

Ik ben lid van een vereniging in de gemeente

24%
13%

Ik bezoek de gemeente (regelmatig) voor recreatie of…
Ik heb een eigen onderneming in de gemeente

11%

Ik woon ergens anders op Walcheren

3%

Ik werk bij de gemeente

2%

Ik studeer in de gemeente

2%

Ik heb hier een tweede (vakantie)woning

2%

Anders
Geen van de keuzes die hierboven staan

Minder dan 1 jaar

0%

2%

1 tot 3 jaar

6%

4 tot 5 jaar

4%

6 tot 10 jaar

5%

Meer dan 10 jaar
Zeg ik liever niet

3%

83%
0%
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Aan invullers zijn een aantal open vragen voorgelegd, om meer te horen over hoe zij in hun eigen
woorden Vlissingen zouden omschrijven.
Invullers die Vlissingen in een woord moeten omschrijven, komen met een variatie aan termen. Toch
zijn hierin wel enkele rode lijnen zichtbaar. Vlissingen is een havenstad, met een duidelijke band met
de zee. Er is diversiteit, en het is er fijn wonen. Toch lijkt er nog veel onbenutte potentie te zijn, en
wordt Vlissingen ook regelmatig saai en weinig levendig genoemd. Gevraagd wat Vlissingen uniek
maakt, zijn invullers het verrassend vaak met elkaar eens: de ligging aan zee met de boulevard en de
haven. Wat maakt invullers trots op Vlissingen? Dat is vooral de boulevard. Dat, en de diversiteit, het
groen en het Nollebos willen invullers graag het hetzelfde hebben in 20140. In vergelijking met de
rest van Walcheren wordt Vlissingen vaak gekarakteriseerd als (voormalige) arbeidersstad, met een
minder gepolijste en stadse cultuur. Stoer, maar ook wat verpauperd.

Aan inwoners is de stelling voorgelegd "Ik vind het prettig om in de gemeente Vlissingen te wonen".
De meerderheid van de inwoners is positief over wonen in gemeente Vlissingen. 75% van de
inwoners is het enigszins tot helemaal eens met de stelling. 13% staat er neutraal in en ongeveer een
op de tien inwoners is het oneens met deze stelling.

30%

1%
helemaal
oneens

2%

8%

13%

29%
17%
1%

neutraal

helemaal eens Weet ik niet /
geen mening

9

Inwoners is gevraagd wat voor hen redenen zijn om te wonen in Vlissingen. De ligging aan zee is voor
meer dan driekwart van de inwoners belangrijk. Daarnaast werden de prettige plek om te wonen, de
mooie omgeving, er zijn opgegroeid en familie en vrienden die er woonden genoemd door ongeveer
de helft van de invullers. Bij de optie 'anders' noemden invullers allerlei redenen waarom ze in
Vlissingen beland zijn, zoals de betaalbare huizenprijzen, werk/studie en de liefde.

De ligging aan zee
Het is een prettige plek om te wonen
Het is een mooie omgeving
Ik ben er opgegroeid
Mijn familie/vrienden wonen er
Ik werk in de buurt
Mijn partner komt er vandaan
Ik wil in de buurt van een stad wonen
Anders
Weet ik niet / geen mening
Geen van de keuzes die hierboven staan

77%
51%
48%
48%
44%
28%
20%
16%
8%
0%
1%
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Aan invullers die niet in gemeente Vlissingen wonen is de volgende stelling voorgelegd: “Ik zou wel in
de gemeente Vlissingen willen wonen”. Bijna de helft zou wel in Vlissingen willen wonen: zij zijn het
gedeeltelijk tot helemaal eens met de stelling. Ongeveer een op de vijf reageert neutraal, bijna 30%
is het eerder oneens met de stelling. Invullers die aangaven dat ze in Vlissingen zouden willen wonen,
is gevraagd waarom zij dit overwegen. De belangrijkste redenen om te willen gaan wonen in
Vlissingen is de ligging aan zee, dit werd genoemd door 94% van de invullers. Daarnaast is de groene
omgeving voor ruim de helft van de invullers belangrijk. Deze antwoorden worden bevestigd in de
open toelichting die invullers konden geven bij deze vraag.

19%

7%

10%

helemaal
oneens

19%

12%

16%
11%
6%

neutraal

helemaal eens Weet ik niet /
geen mening

“Ik zou wel in de gemeente Vlissingen willen wonen”

%

helemaal oneens

7%

oneens

10%

beetje oneens

12%

neutraal

19%

beetje eens

19%

eens

16%

helemaal eens

11%

weet ik niet / geen mening

6%
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De ligging aan zee

94%

Groene omgeving

53%

Horeca en recreatiemogelijkheden

36%

Geschikte woningen

33%

Culturele voorzieningen

23%

Goede bereikbaarheid naar andere gebieden

20%

Winkelaanbod

13%

Sport- en beweegmogelijkheden

13%

Geschikt werk of mogelijkheden om carrière te maken
Scholings,- en opleidingsmogelijkheden
Openbare voorzieningen
Sociale voorzieningen

11%
6%
5%
2%

Anders
Geen van de keuzes die hierboven staan

20%
2%
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Aan invullers is gevraagd hoe belangrijk zij bepaalde thema's vinden voor Vlissingen, Oost-Souburg
en Ritthem in de toekomst. Invullers konden voor alle thema's aangeven hoe belangrijk ze deze
vonden, op een vijfpunts-schaal. Het thema dat het vaakst 'zeer belangrijk' werd gevonden door
invullers, is landschap en natuur, met 74%. 60% vindt gezondheid en welzijn zeer belangrijk, en 59%
onderwijs. Toerisme en recreatie vinden invullers over het algemeen wat minder belangrijk. 23%
reageerde neutraal, en 15% vindt het onbelangrijk of zeer onbelangrijk.

50%

40%

35%

28%

19%
1%

3%

2%

2%

Werken en economie

4%

15%
1%

Gezondheid en welzijn

55%

60%

29%

1%

2%

11%

27%
2%

1%

1%

9%

1%
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Landschap en natuur

Toerisme en recreatie
23%
7%

30%

74%

31%

8%
0%

1%

0%

Onderwijs

5%

19%
0%

Voorzieningen
59%

51%
33%

29%
0%

1%

9%

1%

1%

3%

12%

1%
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Invullers die een bepaald thema belangrijk of zeer belangrijk vinden voor Vlissingen, kregen voor dat
thema een vervolgvraag gesteld. Op die manier onderzochten we wat mensen dan precies belangrijk
vinden aan dat thema. Deze en de volgende vragen gaan allemaal in op één van deze thema's.
Bij het thema 'inwoners en samenleven' vindt driekwart van de invullers de mogelijkheid om prettig
oud te worden belangrijk. Daarnaast ziet ongeveer de helft van de invullers het aantrekken van meer
jonge bewoners als belangrijk.

Prettig oud worden

73%

Aantrekken van meer jonge inwoners

49%

Inwoner aanmoedigen om betrokken te zijn

44%

Meer contact tussen inwoners van verschillende leeftijden

36%

Meer contact tussen inwoners met verschillende culturen

32%

Meer activiteiten waar inwoners samen komen

30%

Mantelzorg tussen inwoners aanmoedigen

26%

Anders

10%

Weet ik niet / geen mening

2%

Geen van de keuzes die hierboven staan

2%
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Bij het thema 'klimaat en energie' vindt 80% van de invullers het belangrijk dat er meer groen komt
om wateroverlast tegen te gaan. Twee derde wil graag meer groen om schaduw te bieden bij hitte,
en twee derde vindt duurzaam gebruik van materialen belangrijk.

Meer groen om wateroverlast tegen te gaan

80%

Meer groen voor schaduw tegen hitte

68%

Duurzaam gebruik van materialen

67%

Meer duurzame energie opwekken

56%

Aanpassen aan de stijgende zeespiegel

55%

Duurzaam ondernemen aanmoedigen

49%

Anders

8%

Weet ik niet / geen mening

1%

Geen van de keuzes die hierboven staan

1%
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Bij het thema 'werk en economie' ziet drie kwart van de invullers het als belangrijk om lokale
ondernemers en bedrijven te steunen. Twee derde vindt het belangrijk dat Nederlandse werknemers
en bedrijven worden aangetrokken en behouden. Daarnaast noemt meer dan de helft van de
invullers het als belangrijk dat studenten worden aangetrokken en behouden en dat de
bereikbaarheid verbetert.

Ondersteunen van lokale ondernemers en bedrijven

75%

Nederlandse werknemers en bedrijven aantrekken en
houden

69%

Studenten aantrekken en houden

57%

Betere bereikbaarheid via de weg, water en openbaar
vervoer
Internationale werknemers en bedrijven aantrekken en
houden

53%
38%

Meer handel via het water

32%

Nieuwe vormen van vervoer

31%

Betere mogelijkheden en plekken om digitaal te werken

19%

Anders

5%

Weet ik niet / geen mening

1%

Geen van de keuzes die hierboven staan

1%
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Bij het thema 'gezondheid en welzijn' worden een veilige leefomgeving en een schone leefomgeving
door meer dan 80% van de invullers gezien als belangrijk voor de toekomst. Daarnaast vindt bijna
driekwart van de invullers het belangrijk dat ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen,
en vindt ruim zes op de tien invullers zorg op maat belangrijk.

Een veilige leefomgeving

83%

Een schone leefomgeving

82%

Zorgen dat ouderen zo lang mogelijk prettig thuis kunnen
wonen

64%

Zorg op maat

61%

Voldoende mogelijkheden om buiten te sporten en
bewegen
Zorgen dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk begeleid
worden

57%
53%

Aanmoedigen dat inwoners bewegen of sporten

41%

Problemen van inwoners door schulden voorkomen

39%

Aanmoedigen dat inwoners gezond eten
Anders

30%
4%

Weet ik niet / geen mening

0%

Geen van de keuzes die hierboven staan

0%
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Bij het thema 'toerisme en recreatie' vinden veel invullers (84%) een levendige binnenstad belangrijk.
Verder vindt 61% aandacht voor toeristische plekken belangrijk. Ruim zes op de tien invullers vindt
aandacht belangrijke toeristische plekken belangrijk voor de toekomst.

Een levendige binnenstad van Vlissingen

84%

Aandacht voor belangrijke toeristische plekken

61%

Goede voorzieningen

56%

Meer mogelijkheden voor een dagje uit

54%

Goede controle op de verhuur van kamers en woningen
door inwoners

50%

Toerisme aanmoedigen door de gemeente te promoten

39%

Beperken van het toerisme en voorkomen van overlast

27%

Meer horecavoorzieningen

25%

Meer mogelijkheden om te overnachten

17%

Anders

10%

Weet ik niet / geen mening

1%

Geen van de keuzes die hierboven staan

0%
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Bij het thema 'landschap en natuur' vindt een ruime meerderheid van 88% van de invullers ruimte
voor groen belangrijk. Daarnaast ziet bijna driekwart van de invullers graag een goed onderhouden
openbare ruimte, en ziet twee derde van de invullers ruimte voor dieren en planten als belangrijk.

Ruimte voor groen

88%

Een goed onderhouden openbare ruimte

73%

Ruimte voor dieren en planten

68%

Ruimte voor ontspanning

59%

Ruimte voor recreatie op de stranden

50%

Ruimte voor landbouw en fruitteelt

35%

Ruimte voor recreatie in het havengebied

25%

Ruimte voor recreatie in de duinen

22%

Anders

5%

Weet ik niet / geen mening

1%

Geen van bovenstaande

0%

20

Bij het thema 'voorzieningen' vindt ongeveer vier op de vijf invullers groenvoorzieningen belangrijk.
Daarnaast worden verschillende voorzieningen door ongeveer twee derde van de invullers belangrijk
gevonden, namelijk gezondheidsvoorzieningen, openbare voorzieningen, winkelvoorzieningen en
culturele voorzieningen.

Groenvoorzieningen

81%

Gezondheidsvoorzieningen

72%

Openbare voorzieningen

67%

Winkelvoorzieningen

67%

Culturele voorzieningen

65%

Educatieve voorzieningen

53%

Sportvoorzieningen

51%

Horecavoorzieningen

43%

Recreatievoorzieningen

31%

Anders

4%

Weet ik niet / geen mening

0%

Geen van bovenstaande

0%
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Bij het thema 'onderwijs' vindt 70% van de invullers het belangrijk dat er diversiteit is aan hoger
beroepsonderwijs. Daarnaast worden diversiteit aan middelbare beroepsopleidingen, diversiteit aan
middelbare scholen en mogelijkheden van opleidingen binnen bedrijven door ruim 60% belangrijk
gevonden.

Diversiteit aan hoger beroepsonderwijs

70%

Diversiteit aan middelbare beroepsopleidingen

63%

Diversiteit aan middelbare scholen

61%

Mogelijkheden aan opleidingen binnen bedrijven

60%

Mogelijkheden aan universitair onderwijs

48%

Goede naschoolse opvang

40%

Diversiteit aan basisonderwijsvormen

29%

Anders

4%

Weet ik niet / geen mening

5%

Geen van bovenstaande

1%
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Een aantal vragen zijn alleen aan specifieke doelgroepen gesteld. Invullers zijn ingedeeld naar
doelgroepen op basis van wat ze zelf aangaven bij de vraag ' Wat bindt u aan de gemeente
Vlissingen?'. Dit onderdeel beschrijft de resultaten van die vragen.

Het valt op dat veel ondernemers geen duidelijk mening hebben over het vestigingsklimaat in
Vlissingen. Gevraagd naar wat zij vinden van het huidige vestigingsklimaat blijkt verdeeldheid: 25%
staat er neutraal in, 20% weet het niet of heeft geen mening. Ongeveer 30% vindt het redelijk tot
heel slecht, en ongeveer een vijfde een beetje goed.
Bij de open vraag 'Waarom heeft u gekozen om te ondernemen of een onderneming te starten in de
gemeente Vlissingen?' noemen de meeste invullers dat ze al in Vlissingen woonden, werkten of
studeerden.

25%
19%

2%
heel slecht

20%

18%

7%

7%

neutraal

3%
heel goed

Weet ik niet /
geen mening
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Ondernemen in de toekomst
Aan ondernemers is gevraagd wat zij nodig hebben om in de toekomst te kunnen blijven
ondernemen in Vlissingen. Ruim 40% van de ondernemers geeft aan meer klanten en afnemers nodig
te hebben. Ongeveer een derde ziet graag een stimulans voor innovatie, een derde vindt een
stimulans voor startende ondernemers belangrijk.

Aantrekken van meer (potentiële) klanten en afnemers

42%

Stimulans voor innovatie

36%

Stimulans voor startende ondernemers

34%

Betere bereikbaarheid via de weg, water en openbaar
vervoer

26%

Geschikte werknemers

21%

Stimulans voor maatschappelijk sociaal ondernemen

19%

Stimulans voor maatschappelijk participeren

15%

Anders

15%

Weet ik niet / geen mening
Geen van bovenstaande

6%
10%
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Toekomstbestendigheid volgens ambtenaren
Bij de stelling "De organisatie ‘Gemeente Vlissingen’ is toekomstbestendig" reageerde een aantal
ambtenaren neutraal, of zonder mening. Verder zijn de meeste invullers het een beetje oneens en
een beetje eens.

“De organisatie ‘Gemeente Vlissingen’ is toekomstbestendig”1
helemaal oneens

1

oneens

7

beetje oneens

9

neutraal

7

beetje eens

11

eens

5

helemaal eens

0

weet ik niet / geen mening

5

Huidige situatie voor verenigingen
Bij de vraag 'Wat vindt u van de huidige situatie voor verenigingen in de gemeente Vlissingen' gaven
veel leden van verenigingen niet een sterke mening aan. 25% reageerde neutraal, 21% weet het niet
of heeft geen mening. Ongeveer een derde van de leden van verenigingen vindt dat de situatie slecht
tot heel slecht is. Ruim een op de vijf vindt dat de situatie goed tot heel goed is.

23%

25%

21%

16%
9%

4%

1%
Heel slecht

neutraal

1%
Heel goed

Weet ik niet /
geen mening

Vanwege het lage aantal respondenten (n=45) zijn bij deze vraag geen percentages maar absolute getallen
weergegeven.

1

25

Wat vindt u van de huidige situatie voor verenigingen in de gemeente Vlissingen?

%

Heel slecht

1%
9%
23%

Neutraal

25%
16%
4%

Heel goed

1%

Weet ik niet / geen mening

21%

Verenigingen in de toekomst
Bij de vraag ' Wat heeft uw vereniging in de gemeente Vlissingen in de toekomst nodig?' is de meest
gekozen optie 'goede voorzieningen in gebouwen, (sport)complexen, etc.', met 65%. Daarnaast vindt
43% dat hun vereniging een stimulans nodig heeft om financieel gezond te zijn.

Goede voorzieningen in gebouwen, (sport)complexen, etc.

65%

Stimulans om als vereniging financieel gezond te zijn

43%

Stimulans voor zichtbaarheid binnen de gemeente en de
wijken

26%

Betere samenwerking tussen verenigingen

25%

Regionale evenementen

21%

Ondersteuning in het organiseren van de vereniging

Anders

18%
5%

Weet ik niet / geen mening
Geen van bovenstaande

10%
2%
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Na de studie
Er is een zeer bepekte groep invullers die heeft aangegeven student te zijn. In totaal hebben 34
mensen de onderstaande vragen ingevuld. Gezien deze hele kleine respons hebben we alleen de
tabellen weergegeven.

"Na mijn studie blijf ik wonen of werken in de gemeente Vlissingen”2
helemaal oneens

4

oneens

1

beetje oneens

3

neutraal

5

beetje eens

8

eens

3

helemaal eens

5

weet ik niet / geen mening

5

Wat is belangrijk voor u in de toekomst om na de studie in de gemeente Vlissingen te
blijven wonen?
Woningaanbod voor starters

25

Mogelijkheden om te werken

23

Een mooie leefomgeving

22

Goede faciliteiten in de binnenstad

20

Beleid gericht op duurzaamheid en natuur

9

Mogelijkheden om (later) verder te studeren

8

Stimulans om eigen bedrijf te starten

4

Anders

2

Weet ik niet / geen mening

0

Geen van bovenstaande

0

Vanwege het lage aantal respondenten (n=34) zijn bij de vragen naar studenten geen percentages maar
absolute getallen weergegeven.
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De inwonersconsultatie is een van de stappen die de gemeente Vlissingen neemt om inwoners en
bezoekers te betrekken bij de Toekomstvisie. Om ook in het vervolg inwoners te betrekken op een
manier die bij hen past, is in het onderzoek ruim aandacht besteed aan het vervolgtraject. Invullers
zijn daarom gevraagd op welke manier zij in het vervolg betrokken willen zijn. Ruim twee derde van
de invullers wil betrokken blijven bij het vervolg. 65% wil graag op de hoogte worden gehouden, 27%
wil meepraten over de visie.

Ik wil op de hoogte gehouden worden

65%

Ik wil meepraten over de visie
Ik wil niet betrokken zijn
Weet ik niet / geen mening

27%
14%
17%

Invullers die op de hoogte willen worden gehouden is gevraagd welke manieren daarbij hun voorkeur
heeft. Daaruit blijkt een breed gedragen voorkeur: ruim twee derde koos voor de digitale
nieuwsbrief. Daarnaast ziet 41% graag een bericht in het huis-aan-huis blad of de lokale krant.
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Digitale nieuwsbrief

69%

Bericht in het huis-aan-huis blad of de lokale krant

41%

Bewonersbrief via de post

33%

Bericht in de regionale krant

32%

Via sociale media (twitter, Instagram, facebook)

31%

Bewonersbijeenkomst (bijv. inspraak- of informatieavond)

31%

Anders
Weet ik niet / geen mening

3%
0%

Invullers die betrokken willen blijven, is gevraagd bij welke onderwerpen ze het liefst betrokken
blijven. Het meest gekozen thema is landschap en natuur, met 63%. Relatief weinig invullers willen
betrokken blijven bij het thema onderwijs: slechts 15% koos deze optie. Uit de open vraag 'Zijn er
nog andere onderwerpen waar u graag betrokken bij blijft?' blijkt dat invullers nog enkele andere
thema's aandragen, zoals sport, cultuur en specifiek het Nollebos.
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Landschap en natuur

63%

Gezondheid en welzijn

44%

Voorzieningen

42%

Toerisme en recreatie

41%

Klimaat en energie

39%

Inwoners en samenleven

31%

Werken en economie

31%

Onderwijs
Weet ik niet / geen mening
Geen van de onderwerpen die hierboven staan

15%
3%
1%

Invullers die niet betrokken willen blijven is de vraag voorgelegd waarom ze dat niet willen. Een deel
van de invullers, 14% gaf aan niet betrokken te willen zijn bij het vervolg. Hen is gevraagd waarom zij
dat niet willen. De meest genoemde reden om niet betrokken te willen blijven is een gebrek aan tijd,
met 42%. Daarnaast noemt een derde dat anderen dat beter kunnen dan zij, en 20% dat ze hier niet
voldoende verstand van hebben. Invullers die de optie 'anders' kozen, gaven daarbij vooral aan dat
ze weinig vertrouwen hadden in de mogelijkheden voor inspraak. Een enkeling noemt dat de hoge
leeftijd een rol speelt.

30

Ik heb hier niet voldoende tijd voor

42%

Anderen kunnen dat beter dan ik

33%

Ik heb hier niet voldoende verstand van

20%

Het kost te veel moeite

10%

Ik vind het onzin

4%

Anders

13%

Weet ik niet / geen mening

8%

Ten slotte is gevraagd aan invullers hoe zij het vinden dat de gemeente hen via dit onderzoek bij het
traject betrekt. Gemiddeld geven invullers hiervoor een acht. Dat cijfer is ook het meest gekozen,
namelijk door 37% van de invullers. Een kleine 4% geeft een onvoldoende aan deze manier van
betrokken worden, 16% geeft juist een tien.
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17%

16%
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Invullers hebben, naast de inhoudelijke vragen, ook een aantal vragen gekregen om meer zicht te
krijgen op wie zij zijn. Zo is gevraagd wat hen aan de gemeente bindt, om diverse doelgroepen
specifieke vragen te kunnen stellen. Deze verdeling is ook opgenomen bij de resultaten van de
inwonersconsultatie. Daarnaast is gevraagd hoe oud de invullers zijn. Een derde van de invullers is
ouder dan 65. De groep 16 tot 24-jarigen is relatief gezien het kleinst.

16 t/m 24 jarigen
25 t/m 34 jarigen
35 t/m 44 jarigen

5%

11%
12%

45 t/m 54 jarigen
55 t/m 64 jarigen
65-plussers

17%
24%
33%

Dit onderzoek is uitgevoerd in september en oktober 2020. De vragenlijst kon worden ingevuld van
11 september tot en met 23 oktober. In totaal hebben 1833 personen de vragenlijst ingevuld. De
vragenlijst ontvangt u als aparte bijlage.
Door middel van verschillende verificatiemethoden zijn dubbele invullers uit de resultaten gefilterd
en zijn controles uitgevoerd om eventueel misbruik van de vragenlijst te achterhalen. Onderdelen
van het verificatieproces waren onder andere een check op emailadres, IP-adres en invultijd.
Voor de in deze rapportage getoonde resultaten geldt een foutmarge van 5% met een
betrouwbaarheidsinterval van 95%. Naarmate het aantal respondenten dat een vraag heeft
beantwoord kleiner wordt, wordt de foutmarge en daarmee de onzekerheid groter.
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Het onderzoek was via een open link voor alle inwoners en geïnteresseerden in te vullen op
www.Vlissingen2040.nl. Om aandacht te vragen voor het onderzoek en mensen uit te nodigen om
mee te doen heeft Citisens een campagne opgezet met een mix aan online en offlinemiddelen. Zo is
er een ansichtkaart verstuurd aan alle huishoudens in de gemeente. Daarnaast is een
onlinecampagne gevoerd via Facebook, Instagram en NU.nl. Met gerichte advertenties binnen de
gemeente Vlissingen zijn mensen gevraagd mee te doen aan het onderzoek. Zie hieronder een
voorbeeld van een van de banners. Voor mensen die online minder vaardig zijn, was het mogelijk om
telefonisch contact op te nemen met onze onderzoekers. Zij ontvingen een papieren vragenlijst, die
zij ingevuld retour konden sturen. Ruim 20 invullers heeft dit gedaan.
Daarnaast heeft de gemeente uitgebreide campagne gevoerd via haar eigen kanalen. Zo hebben zij
posters gedrukt en verspreid en doelgroepen gericht aangeschreven om mee te doen met het
onderzoek.
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