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Op 10 maart 2020 vond de raadsbijeenkomst over de strategische visie plaats. Tijdens deze 
bijeenkomst hebben de aanwezige raadsleden op interactieve wijze nagedacht over de 
verdere inkleuring van de kaders uit het startdocument voor de strategische visie. Om 
precies te zijn over de kaders voor het participatietraject en de opzet van de strategische 
visie. Ook hebben we alvast een eerste gesprek gevoerd over de toekomst van Vlissingen. 

In deze raadsinformatiebrief vindt u de conclusies die we naar aanleiding van de 
raadsbijeenkomst hebben getrokken over het participatieniveau en de opzet voor de 
strategische visie. Deze conclusies hebben we schriftelijk aan de leden van de 
raadswerkgroep voorgelegd. Het volledige verslag van de raadsbijeenkomst van 10 maart 
en de presentatie die op de avond is gebruikt, vindt u in de bijlage van deze brief. 

Participatieniveau 
Dit onderdeel van de avond begon met een presentatie van het bureau Citisens. Zij 
onderzoeken al jaren de communicatie- en participatievoorkeuren van mensen, hun 
vertrouwen in de overheid en hun betrokkenheid. Bij dit laatste gaat het om de vraag: over 
welke onderwerpen wilt u meepraten? Op basis van deze onderzoeksresultaten hebben ze 
acht typen inwoners (betrokkenheidsprofielen) onderscheiden. Ook hebben ze in kaart 
gebracht in welke mate ieder type in Nederland en in de gemeente Vlissingen voorkomt. Per 
wijk of zelfs per postcode kunnen we dan ook zien hoe we deze inwoners het beste kunnen 
betrekken en over welke onderwerpen ze mee willen praten. Kortom, met de 
betrokkenheidsprofielen van Citisens kunnen we het kader 'participatie is maatwerk' uit het 
startdocument echt vormgeven. 
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Profielen in de gemeente Vlissingen 
In de presentatie van de raadsbijeenkomst kunt u het model en de profielen uitgebreid 
bekijken. Voor de volledigheid zoomen we hier kort in op het belangrijkste profiel in de 
gemeente Vlissingen. Dit is van belang voor de conclusie die we hieronder trekken over het 
niveau van participatie. In de gemeente Vlissingen wonen vooral zogenaamde 'honkvaste 
buurtbewoners' (30% van alle inwoners). Deze groep heeft over het algemeen weinig 
vertrouwen in de gemeente en andere instituties. Zij geloven dat 'het niks uitmaakt' wat zij 
als inwoners zeggen, waardoor de wil om te participeren ook laag is. Honkvaste 
buurtbewoners helpen wel graag mee in de uitvoering van werkzaamheden. Als motief om te 
participeren scoren zij ook bovengemiddeld op: 'als ik gevraagd word'. Hun participatiestijl 
kan dan ook als reactief bestempeld worden. Honkvaste buurtbewoners zijn vooral 
geïnteresseerd in hun directe leefomgeving. 

Conclusie over niveau van participatie 
Met de betrokkenheidsprofielen van de gemeente Vlissingen in het achterhoofd is de mening 
van de aanwezige raadsleden over een aantal stellingen in kaart gebracht. De stellingen en 
de stemming vindt u in het verslag. Bij een aantal stellingen was de mening verdeeld. Zo 
was een kleine meerderheid van mening dat inwonersparticipatie nodig is om de kwaliteit 
van de visie te verhogen en dat de raad actief deelneemt aan het participatietraject. Over 
een aantal stellingen waren de aanwezigen het behoorlijk met elkaar eens. Het gaat hierbij 
om de volgende stellingen: 

Bij het betrekken van de samenleving gaat het om zoveel mogelijk diepgang en om 
een inhoudelijke bijdrage; 
Het doel van participatie is ideeën ophalen en samen plannen maken; 
De input van inwoners dient als inspiratie en is niet bindend; 

- Wij stellen als raad de richtinggevende keuzes vast. 

Deze mening past bij het profiel van de honkvaste buurtbewoners. Als college hebben we 
dan ook de conclusie getrokken dat we voor het participatieniveau 'raadplegen' gaan. Dit 
betekent dat het college en de gemeenteraad zelf de onderwerpen bepalen waarover we 
met inwoners en andere betrokkenen in gesprek gaan. We zien de inwoners en andere 
betrokkenen als een belangrijke gesprekspartner bij de ontwikkeling van de visie. Zij kunnen 
meningen, ervaringen, nieuwe ideeën en opvattingen laten horen. Bij de ontwikkeling van de 
visie gebruiken we deze zo veel mogelijk. College en gemeenteraad besluiten uiteindelijk. 
We houden betrokkenen goed op de hoogte van het proces en laten hen weten hoe hun 
inbreng is meegewogen. 

Tijdens speeddates hebben de aanwezige raadsleden vervolgens een aantal vragen 
beantwoord. De antwoorden op deze vragen gebruiken we om de participatieaanpak verder 
vorm te geven. U vindt de antwoorden op de vragen van de speeddate in het verslag van de 
raadsbijeenkomst in de bijlage. 

Opzet van de strategische visie 
Het tweede onderwerp op de agenda was de opzet van de strategische visie. Voor deze 
opzet heeft de gemeenteraad een aantal kaders vastgesteld. De strategische visie: 

• is domeinoverstijgend; 
• is een stip op de horizon, voor 2040 om precies te zijn; 
• geeft antwoord op de vragen: wie willen we zijn en wat moeten we op hoofdlijnen 

doen om daar te komen; 
• geeft richting om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. 

Deze kaders bieden nog volop ruimte als het gaat om de inhoud, vorm van de visie en het 
proces rond de visie. De aanwezige raadsleden hebben met stickers hun mening over de 
verschillende opties gegeven. Het resultaat van deze stickersessie vindt u in het verslag. 
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Op het eerste gezicht lijken de meningen uiteen te liggen. Tijdens de bespreking van de 
rode draad in de stickers bleek dat mee te vallen. Onderstaande conclusies zijn dan ook met 
name gemaakt op basis van deze bespreking. 

Conclusies over opzet strategische visie 
De aanwezige raadsleden waren redelijk eensgezind over het abstractieniveau van de 
strategische visie: de voorkeur gaat uit naar een redelijke concrete visie met één 
toekomstbeeld (niet meerdere scenario's). Om in de beeldspraak van de raadsbijeenkomst 
te blijven: de voorkeur gaat uit naar een Van Gogh en niet een gedetailleerde Rembrandt, 
abstracte Mondriaan of een visionaire Picasso. Dit past ook bij het profiel van de inwoners 
van Vlissingen. De strategische visie wordt geen gedetailleerd en dik document en houdt 
qua schrijfstijl het midden tussen formeel en informeel. De visie moet inspireren en prikkelen 
en doet uitspraken op het niveau van Walcheren. Belangrijkste reden hiervoor is dat de 
verschillende kernen in Walcheren afhankelijk van elkaar zijn. Binnen Walcheren spelen dan 
ook dezelfde onderwerpen, die van belang kunnen zijn in een strategische visie. Hierbij kan 
gedacht worden aan woningbouw, industriegebieden, cultuur, toerisme. De ontwikkelingen in 
de 4 grote Zeeuwse steden hebben invloed op de strategische visie van Vlissingen. Daarom 
is ervoor gekozen om bij het opstellen van de strategische visie voor Vlissingen deze 
ontwikkelingen mee te nemen. 

Over de vorm 
De strategische visie is een dynamisch document. Dit betekent dat de visie een levend 
document is dat echt richting geeft. Visie op de toekomst is een continu proces, waarbij we 
blijven inspelen op de actualiteiten. Halverwege iedere raadsperiode evalueren we de 
strategische visie dan ook en stellen de visie waar nodig bij. Een belangrijk uitgangspunt is 
en blijft dat de blik wel steeds meer dan 10 jaar vooruit is en beleid niet (te veel) wordt 
beïnvloed door de waan van de dag. Als we kijken naar de onderwerpen in de strategische 
visie dan gaat de voorkeur uit naar een integrale visie, waarin de onderwerpen in 
samenhang worden besproken. Over de vorm van de publieksvriendelijke versie van de 
visie zijn de meningen verdeeld. De deelnemers hebben hier ook geen uitgesproken mening 
over. Het lijkt of alle voorgestelde opties in de smaak vallen. Daarom denken we over de 
vorm van de publieksvriendelijke versie nog na. 

Het vervolg 
De komende tijd gaan we in gesprek met inwoners en andere betrokken. Op dit moment zijn 
we aan het bedenken hoe we dat precies gaan doen. We spelen daarbij in op de in 
Vlissingen aanwezige betrokkenheidsprofielen. We vragen ons dan ook continu af: wat past 
bij de honkvaste buurtbewoner? Hoe zorgen we ervoor dat het profiel 'geïnformeerde 
gezinsdrukte' ook meedenkt? Uiteraard kijken we daarbij goed naar de tips die we tijdens de 
raadsbijeenkomst hebben gekregen. Duidelijk is dat we een mix van methoden gaan 
inzetten: van een online enquête tot bijeenkomsten, keukentafelgesprekken en interviews. 
Deze mix bespreken we met de raadswerkgroep en delen we via een volgende 
raadsinformatiebrief over de strategische visie met de gemeenteraad. Vooruitlopend daarop 
starten we komende tijd met een online enquête; dé manier om alle profielen te benaderen. 
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En passend bij deze bijzondere tijd door het coronavirus. Door dit virus kunnen we ook niet 
precies aangeven wat we wanneer gaan doen. Duidelijk is dat we ook met u verder gaan 
nadenken over het Vlissingen van 2040. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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