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Ook dit jaar gaan wij weer met de overheid aan de slag. De gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022 bieden daarvoor een geschikt platform.  Ons 10-puntenplan met 
aandachtspunten en voorstellen voor toekomstig gemeentelijk beleid is de basis voor het 
gesprek.  

Wij deden navraag naar onze top 3-puntenplan voor Zeeland:
1. Versnellen woningbouw
2. Gezonde arbeidsmarkt
3. Verduurzamen bedrijventerreinen

En wat voor ondernemers andere belangrijke thema’s zijn

Uitkomsten Poll onder Zeeuwse leden, januari 2022

https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Lijst-Ingekomen-Stukken/2021/05-oktober/19:30/VNO-NCG1-W-Brabant-Zeeland-10-PUNTENPLAN-GEMEENTERAADS-VERKIEZINGEN-2022-20210824.pdf


VERBINDT  \ VERSTERKT  \ VERTEGENWOORDIGT

Vraag 1: In hoeverre bent u het eens met onze top 3?

Aanpak: e-mail aan alle Zeeuwse 
leden met het verzoek een korte poll 
in te vullen t.b.v. de gemeenteraads-
verkiezingen 2022. 

In een bijlage verwijzingen naar het 
coalitieakkoord en het VNO-NCW 
Brabant Zeeland 10-puntenplan, en 
een toelichting op onze Zeeuwse top 
drie uit dit 10-puntenplan. 

Doelgroep: 452 leden

Response: 11,7%, 53 volledig 
ingevulde reacties

1. Versnellen woningbouw
2. Gezonde arbeidsmarkt
3. Verduurzamen bedrijventerreinen

https://www.kabinetsformatie2021.nl/documenten/publicaties/2021/12/15/coalitieakkoord-omzien-naar-elkaar-vooruitkijken-naar-de-toekomst
https://www.vnoncwbrabantzeeland.nl/wp-content/uploads/2022/01/VNO-NCW-Brabant-Zeeland-10-PUNTENPLAN-GEMEENTERAADS-VERKIEZINGEN-2022-20210824.pdf


Opmerkingen n.a.v. onze top drie

‘Heel goed om focus aan te brengen in onze lobby!’



Vraag 2: wat staat in jouw eigen top drie? (gewogen gemiddeldes) 

Woningbouw

43%

Arbeidsmarkt

24% Verduurzaming, 
milieu, energie-

transitie

9%

Stroomlijnen 
vergunningen en 
matigen lokale 

lastendruk

8%

Voorzieningen-
niveau / lokale 
binnensteden

4%

Toekomst-
gericht

mobiliteits-
beleid

4%

Onderwijs
3% Duurzame    

bedrijven

(-terreinen)

5%



Aanvullende opmerkingen

‘Om een gezonde arbeidsmarkt te kunnen realiseren zijn 

arbeidskrachten van buiten Zeeland/Nederland noodzakelijk. Het 

werven van deze mensen is alleen mogelijk als ook onze steden 

aantrekkelijk zijn om er te kunnen en willen leven/wonen/werken.’

‘Verduurzamen 3de haven van NL en een 

upgrade van de infra (spoor) naar de randstad.’

‘Het verder stimuleren van de groei van de economie is cruciaal 

voor de ontwikkeling van Zeeland als provincie. Met de huidige 

bevolking kunnen we het aantal banen die vanwege vergrijzing vrij 

komen niet vervullen. Met alle negatieve gevolgen van dien.’

‘Kern is dat gemeenten en bedrijven, i.s.m. o.a. 

kennisinstellingen, nog veel meer structureel gezamenlijk, 

innovatief vooruit kijken. De bedrijven zelf duurzaam 

versterken is belangrijker dan als het ware 'voor hen' 
thema's aanpakken’.

‘eenvoudigere wet- en regelgeving, 

betere eigen kennis van zaken bij 

overheidsinstanties ipv alles uit te 

besteden.’



Hoe verder?

• Zeeuwse top drie+ wordt aangescherpt op basis van input;

• De Zeeuwse lobby-agenda wordt op basis van de input verder vormgegeven 
– meer focus op beperkt aantal essentiële thema’s;

• In deze poll konden leden aangeven of zij verder wilden meedenken over 
deze punten dan wel wilden deelnemen aan onze overleggen met diverse 
overheden. Hier is ruim 20 keer positief op gereageerd! Deze leden zullen 
wij hiervoor apart benaderen;

• De uitkomsten van de poll worden meegenomen in overleggen met 
Zeeuwse gemeenten en binnenkort al bij de VNO-NCW lijsttrekker-lunches 
in Zeeland;

• Communicatie over deze poll in onze nieuwsbrief, app en op de website. 



Team Zeeland

Oostelijk bolwerk 9
4531 GP  Terneuzen

0115 - 451 456
zeeland@vnoncwbrabantzeeland.nl

WWW.VNONCWBRABANTZEELAND.NL

\vnoncwbrabantzeeland @vnoncwbz company\vnoncwbrabantzeeland


