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Zeeuws-Vlaanderen1 ligt op forse afstand van het economische

Levensloop: bevolkingskrimp, laag welzijnsniveau

hart van het land. De bevolkings- en werkgelegenheidsdichtheid

Door de geringe economische dynamiek stagneert de bevol-

zijn er laag en hetzelfde geldt voor het tempo van de economi-

kingsontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen. De regio ziet per saldo

sche en demografische groei. De arbeidsproductiviteit is echter

inwoners vertrekken. Dit geldt niet alleen voor jongvolwassenen,

hoog en hetzelfde geldt voor de brede welvaart. De beschikbare

maar ook voor gezinnen. Ouderen vestigen zich juist in de streek.

ruimte wordt in Zeeuws-Vlaanderen op extensieve wijze gebruikt

Hierdoor is Zeeuws-Vlaanderen sterk vergrijsd en is de natuurlijke

en de CO2-uitstoot per inwoner is hoog. Dat duidt op een forse

aanwas gering. De komende jaren zal het inwonertal dan ook af-

milieubelasting door de inwoners van het gebied. Hoewel Ter-

nemen. De arbeidsparticipatie is laag. Door de geringe economi-

neuzen een centrum van werkgelegenheid en voorzieningen is,

sche dynamiek zijn er veel ‘discouraged workers’, maar het aantal

vervult het ‘Landje Apart’ per saldo voornamelijk een woonfunctie.

inwoners dat afhankelijk is van een uitkering is klein. Niet-Westerse

Deze lijkt dankzij de Westerscheldetunnel wat toe te nemen. Toch

allochtonen hebben een relatief sterke positie op de arbeidsmarkt

is de Zeeuws-Vlaamse arbeidsmarkt nog altijd gesloten. Het inko-

en de inkomensongelijkheid is relatief klein, maar het welzijn

men per huishouden is wat lager dan gemiddeld. Mede hierdoor

staat onder druk. Slechts weinig inwoners ervaren een goede

is de gemiddelde vastgoedwaarde laag.

gezondheid. Velen kampen met aandoeningen of beperkingen.
Een relatief groot deel van de inwoners maakt gebruik van een

Verdienvermogen: geringe omvang en groei

WMO-arrangement. Het aantal inwoners in de jeugdzorg is fors,

Het bedrijfsleven in Zeeuws-Vlaanderen is gespecialiseerd in land-

behalve in Hulst.

bouw, industrie, transport en toerisme. De omvangrijke grondstoffen- en reststromen in de productiesectoren bieden perspectief

Leefomgeving: leefbaarheid varieert, goedkoop wonen

voor een circulaire economie. Het aandeel van de landelijk sterk

Ook de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen varieert. Er zijn relatief

groeiende dienstverlening is echter klein, net als het aantal

veel vrijwilligers en mantelzorgers en de criminaliteit is laag. De

starters en het aandeel van vernieuwende sectoren (R&D, machi-

opkomst bij verkiezingen is echter gering, er wordt relatief vaak

ne-industrie, ICT en creatieve diensten) in de werkgelegenheid.

op protestpartijen gestemd en de afstand tot voorzieningen

Hierdoor is de economische structuur niet gunstig voor groei van

is doorgaans fors. De woningvoorraad bestaat vooral uit oude,

de werkgelegenheid. Deze neemt dan ook gestaag af, met name

grote koopwoningen. Het energiegebruik per woning is relatief

in landbouw, bouw en detailhandel. Zeeuws-Vlaanderen put

hoog. Door de geringe demografische dynamiek is de woning-

echter ook kracht uit zijn specialisatie. Recentelijk is er groei in de

markt ruim. Er worden weinig huizen verkocht en de gemiddelde

transportsector en trekt de werkgelegenheid in de toerismesector

woningprijs en WOZ-waarde zijn laag. Hierdoor zijn woningen in

weer aan. Ook telt de regio relatief veel zzp’ers en snel groeiende

Zeeuws-Vlaanderen goed betaalbaar, ondanks de lage welvaart.

bedrijven.

1Het werkgebied van Rabobank Zeeuws-Vlaanderen ligt in de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.

