Hoe ziet Zeeland er in 2050 uit?
Die vraag staat centraal in de Zeeuwse
Omgevingsvisie. Wij hebben de Zeeuwse
inwoners in een onderzoek naar
hun mening gevraagd.
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Zeeland
nu en in de
toekomst

We hebben onderzocht hoe de
inwoners van Zeeland denken over de
kwaliteiten van de provincie en welke kansen,
zorgen en mogelijke acties zij zien voor
de leefomgeving.

De onderzoeksopzet in het kort:
•4
 .950 inwoners van alle Zeeuwse gemeenten
zijn gevraagd om hun mening te geven;
•1
 .241 Zeeuwen hebben dit gedaan;

Algemeen:

•D
 eze 1.241 Zeeuwen zijn een goede
afspiegeling van de Zeeuwse bevolking

De inwoners van Zeeland zijn in het
algemeen positief over hun provincie.
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Het onderzoek bestond grofweg uit drie onderdelen:

Persoonlijkheid

Wat typeert Zeeland volgens
de eigen inwoners?

Kernkwaliteit:

Genieten en opladen

Positief:
Mooi
Plezierig

Verbeterkans:

Ontspannen

Losse eilanden
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Fysieke
eigenschappen

Wat vinden inwoners van de
fysieke eigenschappen van
Zeeland?

Belangrijk aan een provincie om in te wonen en te werken:
Werkgelegenheid en carrièrekansen
Aanwezigheid en kwaliteit natuurlijke omgeving
Veiligheid

Positief Zeeland:

Verbeterkansen Zeeland:

Aanwezigheid en kwaliteit
natuurlijke omgeving
(rust en ruimte)

Carrièrekansen:
te weinig diversiteit
in banen

Bescherming tegen de
zee/het water (veiligheid)

Bereikbaarheid
met het OV

Recreatiemogelijkheden

Aanbod van
voorzieningen
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Zeeland
in 2050

Welke kansen en zorgen zien
Zeeuwen voor de toekomst?

Kansen:
Investeren in snelle digitale
bereikbaarheid
Bouwen met respect voor
historie van de omgeving
(vooral binnen dorpen en
steden)
Ziekenhuizen meer
samenwerken, ook buiten
de provincie

Zorgen:
Aanbod van voorzieningen
Diversiteit en betaalbaarheid
van woningen
Infrastructuur
(wegen, bereikbaarheid)

Opvangen en benutten van
overtollig (regen)water

Verschil tussen groepen inwoners
De inwoners van Zeeland zijn niet altijd unaniem in hun oordeel. Zo zijn er onder andere
verschillen naar leeftijd en woonregio van de inwoners.

Verschil jong-oud:

Verschil stad-platteland:

Jongvolwassenen zijn

Inwoners stedelijk

net wat kritischer over

gebied hechten meer

de aantrekkelijkheid van

belang aan investeren

Zeeland dan ouderen.

in bereikbaarheid van
de stad.

Jongvolwassenen maken
zich minder zorgen over

Inwoners buiten

de toekomst dan ouderen.

het stedelijk gebied
willen vooral het

Jongvolwassenen zien

voorzieningenniveau

kansen in het organiseren

op het platteland op

van evenementen en

peil houden.

festivals.

Het hele onderzoeksrapport lezen?
Gelijk naar de conclusies van het onderzoek?

