Verslag bijeenkomst stads- en dorpsraden:
“leefbaarheidonderzoek”
Oostburg, donderdag 11 december 2008

Welkomstwoord door Burgemeester Sala
Burgemeester Sala: Beste mensen, als vervanger van wethouder Bolijn, die wegens ziekte
helaas verhinderd is deze bijeenkomst bij te wonen, heet ik jullie van harte welkom. Ik stel
voor dat we namens dit gezelschap een kaart aan haar sturen (N.B. kaart is op vrijdag 12
december 2008 verzonden).
Tweeënhalve maand geleden is in multifunctioneel centrum De Keure tijdens de
netwerkbijeenkomst van de Zeeuwse Vereniging van Kleine Kernen de aftrap gegeven voor
het leefbaarheidonderzoek in de kernen van de gemeente Sluis. Een onderzoek waarop van
verschillende zijden al enige tijd werd aangedrongen en waarvoor de verwachtingen bij het
college hoog gespannen zijn. Het moet immers aangeven hoe richting de toekomst de bakens
in de kernen moeten worden gezet, waarbij de insteek is om aan het begrip leefbaarheid een
duurzame invulling te geven. We hebben daarvoor niet ergens een blauwdruk op de plank
liggen, maar streven naar maatwerk. Een hele uitdaging als u bedenkt dat het merendeel van
de kernen te maken heeft of te maken krijgt met krimp van het aantal inwoners. Voor onze
gemeente in zijn totaliteit laat de prognose zien dat binnen nu en ruim 20 jaar het aantal
inwoners met 15% zal afnemen. Relatief gezien staan we daarmee in Zeeland op de eerste
plaats, een score die niet te benijden is. Een sterfteoverschot is aan deze afname van de
bevolkingsomvang debet. Dat betekent ook dat het aantal basisschoolleerlingen de komende
jaren flink zal afnemen. Tal van voorzieningen kunnen dus niet op de automatische piloot
verder, maar er zal moeten worden nagedacht over de toekomst. Een toekomst die grillig kan
zijn, dat maakt de huidige economische crisis maar al te duidelijk. Het leefbaarheidonderzoek
moet laten zien wat de inwoners belangrijk vinden. Niet realiseerbare wensenlijstjes hebben
geen zin, met luchtfietserij is nog nooit iemand een meter verder gekomen. Het onderzoek
biedt wel de unieke mogelijkheid voor u en voor de inwoners om aan de knoppen te helpen
draaien en het college van B&W doet dan ook een oproep aan u allen om hieraan uw
medewerking te verlenen. Ik herhaal nog eens wat wethouder Bolijn zei tijdens de
aftrapbijeenkomst: eendracht maakt macht, tweedracht breekt kracht. Ik besef ook wel dat we
het niet altijd rimpelloos met elkaar eens zullen zijn, maar nu wordt wel de kans geboden om
mee te bouwen aan de toekomst van uw eigen kern en met respect voor elkaars standpunten
moeten we gezamenlijk tot verantwoorde keuzes kunnen komen.
Na de startbijeenkomst hebben de provincie, Scoop en de gemeente niet stil gezeten, maar
zijn voorbereidingen getroffen voor het onderzoek. Scoop heeft een projectplan geschreven
ten behoeve van de provincie, die voor het onderzoek als formele opdrachtgever optreedt.
Erik Bakker van Scoop heeft een aanzet gemaakt voor een inventarisatie van de
voorzieningen en activiteiten in de kernen van onze gemeente. Gesprekken met sleutelfiguren
uit alle kernen moeten bijdragen aan het schetsen van een compleet beeld. Daarnaast is
gewerkt aan de vragenlijst voor de 10 kleine kernen. Ik heb begrepen dat het veel weg had
van het leggen van een puzzel, omdat niet alleen de gemeente, maar ook de provincie en
Woongoed bepaalde vragen gesteld willen zien. Dick van der Wouw zal in de loop van de
avond meer vertellen over de inhoud van de basisvragenlijst.
Het gaat niet alleen om het aanwezig zijn van voorzieningen, maar ook over de kwaliteit
ervan. Het college wil voorkomen dat er vanuit een kantoor besluiten genomen worden. Daar
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komt weerstand op. Iedereen wil toch schermen voor zijn eigen voorzieningen. Jullie mogen
meedenken over de voorzieningen. Ook de bevolkingssamenstelling verandert: meer ouderen
en minder jongeren. We moeten proberen te denken als een staatsman: lange termijn visie.
We hopen eendrachtig aan deze discussie te kunnen werken. We willen zorgvuldig en in goed
overleg keuzes maken. We zullen het in de uitwerking niet altijd eens zijn.
Het verslag van vanavond wordt binnen een week toegezonden. Alvorens aan Dick van der
Wouw het woord te geven, wil ik vragen om u allen in het kort even voor te stellen.
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Inhoudelijke toelichting door Dick v/d Wouw
Dhr. v/d Wouw heet iedereen ook namens Scoop welkom. Er zijn tien van de vijftien
dorpsraden aanwezig. Er is werk aan de winkel. Leefbaarheid is een breed begrip. Als we het
over leefbaarheid hebben op het platteland, dan is dat anders dan de leefbaarheid in de stad.
Dan denk je aan overlast op straat, allochtonen, etc. De opdrachtgever is de provincie Zeeland,
die betalen het meest. Ook Woongoed en de gemeente Sluis betalen mee aan dit onderzoek.
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Het onderzoek is bedoeld om de gemeente en inwoners van dienst te zijn voor wat er moet
gebeuren in de kernen. De provincie wil dat graag weten voor alle kernen in de provincie. Zo
dient Sluis als pilot voor het geheel.
Het leefbaarheidonderzoek in de gemeente Sluis is het eerste vervolg op het Sociaal Rapport
Zeeland 2004. De vragenlijst van dit rapport ligt aan de basis van het leefbaarheidonderzoek
in Sluis. In Borsele hebben we onlangs een onderzoek afgerond. Dit ging over leefbaarheid,
vergrijzing, hoe mensen elkaar helpen: community care. De methode die we gebruikt hebben
is de barometer leefbaarheid. Op een relatief makkelijke manier kan geanalyseerd worden
welke aard en omvang de sociale infrastructuur in kernen is.
Daarnaast is voor Sluis belangrijk dat er een vervolg komt op het rapport ‘Zorgsteunpunten in
de kleine kernen van de gemeente Sluis’. Daarin is ook de bevolkingsontwikkeling
meegenomen. De burgemeester zei het al, de bevolkingsontwikkeling noopt ons tot nadenken
om ons voorzieningenpakket zodanig in te richten dat dit voor mensen een maximale
leefbaarheid oplevert.
De onderzoeksopzet: er worden twee methoden gehanteerd. De barometer leefbaarheid wordt
in alle vijftien kernen uitgevoerd. De sociale infrastructuur wordt daarmee gemeten. Dat
betekent dat we gaan inventariseren wat er aan voorzieningen is, wat mensen met elkaar doen,
welke activiteiten er in de kernen zijn en welke verenigingen er zijn. Zo stellen we een profiel
van kernen op. In alle kernen van de gemeente: demografische ontwikkelingen, sociale
infrastructuur en woonmilieukenmerken. Is het ene instrument.
In de tien kleine kernen gaan we daarnaast meten wat de ervaren leefbaarheid van de
inwoners is. Om meer zicht te krijgen op wat er in de kleine kernen speelt. De resultaten van
het rapport van 2004 zijn moeilijk te herleiden tot Sluis, omdat er vanuit de kleine kernen
weinig respondenten waren. Voor het nieuwe sociale rapport willen we graag een
representatief onderzoek doen in alle 140 kernen in Zeeland. Hiervoor is Sluis de pilot.
Samen met de provincie, Woongoed en de gemeente heeft Scoop nagedacht over de vragen
die gesteld moeten worden. We gaan hier geen steekproef houden, maar iedere inwoner van
de tien kleine kernen mag een vragenlijst invullen. Het is van belang dat zoveel mogelijk
mensen zich kunnen uitspreken over wat ze belangrijk vinden voor hun kern.
Dorpsraad Groede: waarom hebben jullie gekozen om jongeren vanaf vijftien jaar mee te
laten doen?
Dhr. v/d Wouw: we hebben ervoor gekozen om dit onderzoek voor vijftien jaar en ouder te
doen. Het is belangrijk te weten wat jongeren willen, maar het is niet praktisch om nog een
aparte vragenlijst voor jongeren op te stellen. We gaan proberen zoveel mogelijk vragen
congruent te houden aan de lijst van 2004. We proberen bovendien aan te haken bij het
onderzoek van Borsele. Dan kunnen we kijken of er verschillen zijn in wonen in Borsele of
Sluis op het gebied van leefbaarheid gerelateerd aan voorzieningenniveau.
Dorpsraad Groede: is zo’n onderzoek ook al in andere delen van Nederland gedaan?
Dhr. v/d Wouw: het onderzoek in Borsele was uniek. Ik verwacht niet dat er een soortgelijk
onderzoek in Nederland is geweest. Uiteraard zijn bepaalde vragen wel in meerdere
vragenlijsten gebruikt.
Stadsraad Aardenburg: sociale infrastructuur is dat gelijk gezet aan leefbaarheid? Kun je het
vergelijken met een rode, oranje of groene sticker.

3

Dhr. v/d Wouw: het ministerie van VROM heeft een leefbarometer. Je kunt op internet kijken
wat leefbaar is. Op het platteland is het groen, dus ook Zeeland. Dit instrument is dus niet
geschikt voor het platteland.
Leefbaarheid
delen
we
in
twee
onderdelen:
veronderstelde
leefbaarheid
(woonmilieukenmerken en sociale infrastructuur) en dit kunnen we meten. De sociale
infrastructuur rafelen we uiteen in o.a. bereikbaarheid, culturele voorzieningen en
verenigingsleven, onderwijs, bedrijvigheid, sport, horeca, financiële dienstverlening en zorg.
Daarnaast is er de ervaren leefbaarheid.
Stadsraad Aardenburg: mist het woordje werk.
Dhr. v/d Wouw: valt onder bedrijvigheid, maar het aantal banen is hierin niet opgenomen. Als
dit onderzoek is afgerond, resulteert dit in een tabel (zie presentatie voor een voorbeeld uit
Borsele). Dit wordt grafisch weergegeven in een soort spinnenweb. Er komt een gemiddelde
sociale infrastructuur uit; een dorpsprofiel. Het rapport is net klaar en wordt bij alle dorpen
besproken.
Dorpsraad Zuidzande: komen jullie ook bij ons in de dorpen om uitleg te geven?
Dhr. v/d Wouw: we maken een gemeentelijk rapport en gaan daarna per dorp de resultaten
bespreken. Hoe we dat gaan doen, moeten we nog verzinnen. Het ligt ook aan wat jullie zelf
willen.
Stadsraad Sluis: het is bepalend voor de respons hoeveel mensen je bij het onderzoek kunt
betrekken. Bijvoorbeeld: tijdens een bijeenkomst een lijst invullen waarbij eerst uitleg wordt
gegeven.
Dorpsraad Zuidzande: het is ook een belangrijke taak voor een dorpsraad om uitleg te geven
en een hoge respons halen.
Dhr. Dierikx: het is belangrijk dat dorpsraden aandacht vragen voor het onderzoek. Bijv. het
ophalen en uitdelen van de enquêtes. De meeste kernen hebben ook een blaadje waarin het
onderzoek aangekondigd kan worden of bij een jaarvergadering.
Dhr. v/d Wouw: we zijn niet fysiek in staat om overal in alle dorpen aanwezig te kunnen zijn.
Er komt vermoedelijk ook een link op de website van Scoop naar het leefbaarheidonderzoek
in Sluis. U kunt hierop ook het onderzoek van Borsele raadplegen.
Mw. Staal: er zal een nieuwsbrief uitgebracht worden om iedereen op de hoogte te houden.
Dhr. Dierikx: ook op de gemeentelijke website is een icoontje toegevoegd over het
leefbaarheidonderzoek.
Stadsraad Oostburg: geeft een compliment voor verslag van de bijeenkomst van 23 september
in De Keure.
Dhr. v/d Wouw legt uit dat de ervaren leefbaarheid wordt bevraagd aan alle inwoners van
vijftien jaar en ouder van de tien kernen. We hebben een basisvragenlijst ontwikkeld, die
gebaseerd is op het rapport 2004, de vragen van Woongoed, etc. Verder kunnen er nog
kernspecifieke vragen worden toegevoegd. In deze korte sessie is het niet mogelijk om de
basisvragenlijst in alle detail door te nemen. We hebben besproken in Sluis dat alle dorpen
vragen mogen aanleveren die specifiek voor de kern zijn. Alleen Eede heeft gereageerd op dit
verzoek, maar vanavond kunnen we ook deze vragen grotendeels bedenken.
Verzoek: brief met verzoek nogmaals toezenden!
Thematiek basisvragenlijst: achtergrondkenmerken, werk en opleiding, vrijetijdsbesteding en
cultuur, woonomgeving, leefbaarheid, veiligheid/overlast, mobiliteit, contacten en activiteiten
in de kern, vrijwilligerswerk, het ontvangen en geven van hulp, woning en woonwensen en
(elektronische) dienstverlening.
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De vragen zijn voor 99% gesloten, dat moet ook wel bij deze omvang van het onderzoek. Het
is ook belangrijk om een goede rapportage te kunnen maken. Dus wij hebben vragen bedacht
en welke antwoorden hierop kunnen volgen.
Dhr. v/d Wouw laat een aantal voorbeelden zien van de basis vragenlijst.
Stadsraad Oostburg: hoe moet het met kinderen die elders in het land studeren? Als je deze
jongeren terug kunt halen, dan komt dat ten goede van de omvang van de bevolking.
Dhr. v/d Wouw bedankt voor de goede opmerking en denkt na hoe deze vraag ingepast kan
worden.
Stadsraad Sluis zou ook graag willen beschikken over de vragenlijsten. Stadsraad Sluis gaat
het onderzoek zelf doen. En we hebben hier een sponsor voor gevonden. We vinden het niet
fijn om buiten te boot te vallen. In 2003 is bij ons de Dorpsblik gehouden.
Dhr. v/d Wouw: we kunnen een deal maken dat wij de gegevens analyseren.
Burgemeester Sala: het onderzoek is alleen gericht op de kleine kernen. Ik heb er wel begrip
voor dat ook de grotere kernen graag mee willen doen. Oostburg heeft ook een prachtig
onderzoek gehouden en wil dit wellicht ook evalueren.
Dhr. v/d Wouw: het zou mooi zijn als jullie ons nog ingevulde vragenlijsten kunnen
aanleveren. Dit kan tegen een geringe prijs. Dit is een prettige verrassing van deze avond.
Dhr. Dierikx: het is de bedoeling dat dit onderzoek periodiek herhaald wordt. In het vervolg
kun je erover denken om de gehele gemeente in het onderzoek mee te nemen.
Dhr. v/d Wouw: ook de provincie is van plan om regelmatig een soortgelijk onderzoek plaats
te laten vinden. De intentie is om met regelmaat een leefbaarheidonderzoek te doen voor heel
Zeeland.
Totale planning
Start oktober 2008
Inventarisaties 2008-2009
Vragenlijstsamenstelling 2008
Enquêtecampagne voorjaar 2009
Analyses zomer 2009
Rapportage herfst 2009
Dorpsraad Zuidzande: krijgen de dorpsraden nog inzicht in de vragenlijsten voordat deze
verzonden worden?
Mogelijkheid om vragen te stellen
Stadsraad Aardenburg: in hoeverre heeft Scoop al eerder onderzoeken gedaan met prognoses
per tien jaar?
Dhr. v/d Wouw: een prognose komt per definitie niet uit. Er komt altijd wel iets tussen, zoals
een kredietcrisis. Het onderzoek uit 2005 klopt nog steeds redelijk.
Stadsraad Aardenburg: dit onderzoek geeft resultaten weer voor tien tot vijftien jaar. In
hoeverre is er de mogelijkheid om correcties in het rapport aan te brengen? Het is toch een
maatstaf voor beleid?
Dhr. v/d Wouw: het leven is vol onzekerheden, maar we proberen handvatten te bieden voor
het beleid. Als je niets doet, dan heb je ook niets.
Stadsraad Oostburg: het is vooral een inventarisatie en zaken die daar rond hangen zijn best
lastig.
Dhr. v/d Wouw: hoe zit de infrastructuur in elkaar en hoe profileren de dorpen zich? Kunnen
we verklaringen vinden waarom het zus is of zo? In de rapportage proberen wij alle
bevindingen naar boven te trekken. Daarnaast doen we een vooruitblik, zodat we kunnen zien
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wat we in de toekomst kunnen doen. Het rapport willen we graag toegankelijk maken voor
iedereen.
Dhr. Dierikx: we hebben bewust niet gekozen voor droomtrajecten, om een praktische insteek
te kiezen. Heel concrete handvatten over wat er moet gebeuren.
Burgemeester Sala: wil graag ingaan op de prognose. Dit jaar zijn er al meer dan honderd
inwoners minder dan vorig jaar. Sommige dingen zijn zeker, die kun je berekenen, andere niet.
Het is belangrijk om regelmatig te checken hoe het gaat. Er staat nu niet alleen druk op de
voorzieningen, maar door minder inwoners te hebben, krijgen we ook minder geld vanuit het
Rijk. We doen diverse inspanningen, zoals de P10-gemeenten, de emigratiebeurs. Kijk maar
eens op de website: www.p-10.nl. De gevolgen die wij nu hebben, zullen ook in andere delen
van Nederland komen. Als je gisteren hoorde op tv dat de nieuwbouw stagneert, maar dat er
nog steeds veel vraag is naar nieuwe woningen, is dat toch best lastig (door kredietcrisis). Een
ander punt dat u moet weten, is dat onze gemeente financieel niet zo gunstig is. Nu is het
redelijk in balans, maar we moeten wel inspanningen plegen om de reserves op te bouwen.
We hebben als college besloten dat voor alle prognoses de ontwikkelingen van afgelopen
jaren leidend zullen zijn. Hierbij refereer ik naar het rapport Onverkende Paden.
Stadsraad Aardenburg: het is raar om dit als leidraad te gebruiken, want we zitten in een dal.
Burgemeester Sala is van mening dat het rapport Onverkende Paden realistisch is om als
uitgangspunt te nemen. Het kan uiteraard dan nog meevallen uiteindelijk. In Aardenburg en
Sluis hebben zich ook mensen gevestigd uit West-Vlaanderen. Onze woningprijzen zijn
gunstiger dan in bijvoorbeeld Knokke. We houden rekening met de meest negatieve
prognoses. Als het dan meevalt, hoeven we niet steeds stappen terug te zetten.
Bespreken kerngerichte vragen
Dhr. v/d Wouw vraagt wat het belangrijkste is wat de kernen willen weten en meten. We
starten hiervoor met een rondje.
Stadsraad Breskens doet niet mee met dit deel van het onderzoek, maar is wel geïnteresseerd
om te blijven luisteren.
Schoondijke, DES: ondernemersvereniging denkt iets anders dan een dorpsraad.
Stadsraad Oostburg geeft aan dat sociale veiligheid en verkeersveiligheid hot items waren
voor het onderzoek in Oostburg. Sociale veiligheid als in de zin van hangjongeren. We doen
ons best om alle voorzieningen in stand te houden voor de toekomst. Maken zich wel zorgen
over de uitslag van het onderzoek, omdat 70% in de grote kernen woont en deze worden niet
meegenomen in het onderzoek.
Dorpsraad St. Kruis: het dorpshuis en de kerk zijn het middelpunt van het dorp, dus het
behouden van de weinige voorzieningen. Aardenburg is eerste uitvalspunt voor St. Kruis,
waarbij zwembad erg belangrijk is voor ons. Ook Oostburg is belangrijk voor het voortgezet
onderwijs en de bereikbaarheid ervan. Het verenigingsleven is belangrijk, en we hopen de
ondersteuning vanuit de gemeente te behouden. Zo lang mogelijk zorg voor langer
thuiswonende ouderen. Niet alleen zorg rondom woonzorgcentra, maar ook bij de mensen
thuis. Dit geldt ook voor het buitengebied, want daar wonen net zoveel mensen als binnen de
kern.
Dorpsraad Eede: belangrijk om ook de link met België aan te geven. Veel mensen gebruiken
de voorzieningen in België. Scootmobielcursus voor ouderen, voldoende winkelbestand,
openbaar vervoer, service banken, toegankelijkheid winkels en gebouwen, info dorpsraad
voldoende, school behouden, kerk behouden.
Dorpsraad Hoofdplaat: belangrijk dat bestaande voorzieningen blijven, verkeersveiligheid,
veiligheid op straat, weinig voorzieningen voor ouderen en gehandicapten. Er is bijvoorbeeld
één invalidenparkeerplaats. Weinig voorzieningen voor jongeren, alleen voetbal en er is een
dorpshuis. Er zijn geruchten dat de school weg zou gaan; dat zou jammer zijn. Heeft de
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bevolking van Hoofdplaat behoefte aan het bezoek van onze oosterburen (vakantiewoningen,
tweede woningen)?
Dorpsraad St. Kruis: de gemeente heeft verboden dat in enkele kernen woningen als tweede
woningen verkocht mogen worden. Het is raar dat je leegstand hebt in de dorpen en dat er wel
vakantiewoningen gebouwd worden.
Dhr. v/d Wouw: zou het goed zijn om op te nemen in de vragenlijst dat Sluis zich profileert
als toeristische gemeente? Hoe staan mensen tegenover tweede woningen in de kern?
Mw. van Huffel (Rmo): in Schoondijke heerst er nu een discussie over de drie basisscholen in
het dorp. Er zouden scholen fuseren. Graag boven water krijgen wat mensen willen.
Dhr. Dierikx: moeten we dan niet vragen of er nog verschillende stromingen nodig zijn voor
de basisscholen? Want de kinderen zitten samen op de peuterspeelzaal en komen uiteindelijk
samen op het Zwin.
Dorpsraad Groede: in Groede zijn drie stromingen van scholen samengevoegd tot de
Meerstromenschool. Het eerste jaar was het even moeilijk, maar nu gaat het goed.
Dorpsraad Zuidzande: een school is erg belangrijk!
Dorpsraad Groede: het openbaar vervoer, ontzettend blij met nieuwe basisschool, fietspad van
Oostburg naar Groede zou er snel moeten komen. De parkeerdruk is enorm in Groede. Het
zijn niet alleen de toeristen die dit veroorzaken, maar ook de bewoners zelf. Er staan
momenteel vakantiewoningen van mensen te koop.
Dhr. le Grand, voorzitter Rmo: mensen van de dorpsraad moeten mensen goed voorbereiden,
want het zou zonde zijn als de enquetes in de prullenbak terecht komen. Het lijkt me een goed
idee dat de dorpsraden erg actief zijn in het benaderen van de inwoners. Weinig mensen
begrijpen dat het resultaat van het onderzoek het toekomstig beleid van de gemeente zal
vormgeven.
Dorpsraad St. Kruis: mogen we de presentatie van deze avond ook ontvangen?
Dorpsraad Zuidzande: het multifunctioneel centrum zouden we erg graag willen behouden.
Het is belangrijk voor alle leeftijdsgroepen. De peuterspeelzaal zouden we ook graag
behouden. De buslijnen drie en vier zijn belangrijk. De ouderen en
gehandicaptenvoorzieningen zijn belabberd, slechte toegankelijkheid. Ook verkeersveiligheid
is erg belangrijk, de doorgaande weg 30 km/u? En er zijn geen gehandicaptenparkeerplaatsen.
Dhr. v/d Wouw: voor een sterk vergrijsde gemeente als Sluis is toegankelijkheid belangrijk.
Dorpsraad Groede: waar je ook komt in Nederland heb je dit probleem. Toegankelijkheid is
erg belangrijk!
Dorpsraad Zuidzande: ook de kwaliteit van het MFC is erg belangrijk.
Dorpsraad Groede: als u vraagt of het openbaar vervoer in onze gemeente gratis moet zijn
voor 65-plussers, dan krijg je een antwoord van 100%.
Dhr. v/d Wouw zegt dat we die vraag dus niet mee moeten nemen!
Dorpsraad Zuidzande: hoe zit het dan met het idee dat Zeeland in 2020 de veiligste provincie
moet zijn?
Stadsraad Breskens: we hebben geïnterpreteerd dat het hoofddoel van het
leefbaarheidonderzoek is de gemeente Sluis financieel gezond te maken. We willen proberen
de clubs te ondersteunen, zodat ze als voetbalclub kunnen voortbestaan. In de vragenlijst iets
opnemen over ondersteuning aan clubs, financieel, onderhoud accommodatie, etc. We merken
dat een groot deel van de leden van buiten het dorp komen. We willen graag een presentatie
houden over het belang van organisaties voor de leefbaarheid. Een privé opmerking: ook
muziekverenigingen zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. We willen met z’n
allen de voorzieningen handhaven, ondanks de krimp.
Dorpsraad Zuidzande: wij gaan de enqueteformulieren uitdelen, toelichten, ophalen en
ouderen helpen met invullen. We willen graag de minimaal vereiste 70% halen en liever nog
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de 100%. Ik denk dat we flink de handen uit de mouwen moeten steken. Er zijn ook
allochtonen en mensen die niet kunnen lezen.
Stadsraad Oostburg geeft als tip dat je de enquetes na een paar dagen wel op gaat halen,
anders vergeten mensen de lijsten. Dat is erg belangrijk. En je hebt veel vrijwilligers nodig!
Dorpsraad Eede: je steekt er even tijd in, maar als je aangeeft dat je de lijsten aan het eind van
de week ophaalt, dan liggen de stapels klaar.
Stadsraad Oostburg: mensen die de formulieren weg hebben gegooid, hebben we zelfs blanco
formulieren meegenomen, zodat mensen nog een dag de kans hebben om de formulieren in te
vullen. Kost veel tijd, maar je hebt een hoge respons.
Dorpsraad St. Kruis: is het een goed idee om het onderzoek te lanceren op Omroep Zeeland
en de krant?
Dhr. Dierikx: er loopt ook een communicatiecollega mee met dit onderzoek om bekendheid te
geven. En wij zijn altijd bereid om een toelichting te geven over dit onderwerp. Ook in het
ZVA en de informatiekrant wordt informatie gegeven over dit onderzoek.
Stadsraad Breskens: er is ook veel last van hangjongeren op meerdere locaties. Als een plek is
opgelost, dan zoeken ze een nieuwe plaats.
Sluiting
Dhr. v/d Wouw: We hebben momenteel voldoende informatie. Wie heeft er nog een
nabrander?
Stadsraad Breskens: werkgelegenheid is ook erg belangrijk.
Dorpsraad St. Kruis: weten mensen dat er vacatures zijn?
Dorpsraad Zuidzande: Hoe krijgen we werkgelegenheid naar de regio? En als jullie dadelijk
met het eindresultaat van het rapport komen, wat gaat de provincie en de gemeente daar dan
mee doen?
Dhr. v/d Wouw: we willen jullie in alle stadia van het traject blijven betrekken. Op het
moment dat we de rapportage maken, wordt het communicatietraject naar jullie ingezet.
Dhr. Dierikx: de resultaten van het onderzoek vormen de grondslag voor het beleid naar de
toekomst.
Dorpsraad Hoofdplaat: Goed idee om dit te vermelden in de aanbiedingsbrief?
Dhr. v/d Wouw: je kunt nu theoretisch gaan afvragen wat er gedaan wordt met bepaalde
uitkomsten van het onderzoek. Maar dat is nu nog niet aan de orde.
Dhr. Dierikx: uiteraard zou het mogelijk zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Dhr. v/d Wouw: ik ga ervan uit dat mensen heel goed weten wat ze willen en wat er speelt in
de omgeving.
Stadsraad Breskens: we hebben natuurlijk te maken gehad met een besluiteloze gemeenteraad.
De politiek bleef maar vooruitschuiven. Nu kan je duidelijk in beeld brengen wat sterk is en
wat zwak. Op basis van deze gegevens zouden keuzes gemaakt kunnen worden.
Mw. Staal wil graag nog iets vertellen over de communicatie. Alle dorpsraden nemen plaats
in de klankbordgroep. Theo Rammelaere zal plaatsnemen in de projectgroep namens de
dorpsraden. (Noot: naderhand is bekend geworden dat Theo zich terugtrekt en is Jan
Voerman bereid gevonden in de projectgroep zitting te nemen.) De klankbordgroep zal drie
maal bijeen komen. De klankbordgroep geldt voor alle kernen.
Dhr. v/d Wouw: we zullen de bijeenkomst nu sluiten. Mag ik jullie namens Scoop hartelijk
danken dat jullie hier aanwezig zijn geweest. Als we de vragen geformuleerd hebben, komen
we bij jullie terug.
Dhr. Dierikx wil als vertegenwoordiger van de gemeente graag het laatste woord hebben. Hij
zegt een goed gevoel te hebben bij deze bijeenkomst en dankt iedereen voor zijn inbreng. We
zien elkaar in de nabije toekomst nog heel regelmatig. Hij wenst iedereen een goede reis naar
huis.
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