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N “Een binnenstad met een rijke cultuurhistorie en een divers aanbod aan voorzieningen en plekken““Een binnenstad met een rijke cultuurhistorie en een divers aanbod aan voorzieningen en plekken“

“Ligging vlakbij Vlaamse steden - Voorzieningen op wandelafstand - Veel interessante plekken (Scheldeboulevard, sluis, Oud-Terneuzen, Markt “Ligging vlakbij Vlaamse steden - Voorzieningen op wandelafstand - Veel interessante plekken (Scheldeboulevard, sluis, Oud-Terneuzen, Markt 
etc..) - Water is een onderscheidende kwaliteit - Voldoende parkeerplaatsen - Een hechte buurtgemeenschap - Rijke cultuurhistorie”etc..) - Water is een onderscheidende kwaliteit - Voldoende parkeerplaatsen - Een hechte buurtgemeenschap - Rijke cultuurhistorie”

Opkomende vergrijzingOpkomende vergrijzing OntgroeningOntgroening KlimaatveranderingKlimaatverandering Toenemende vraag naar betaalbare woningen (starters en senioren)Toenemende vraag naar betaalbare woningen (starters en senioren)

Oud-Terneuzen werkt heel goed, zet dit 
door in de rest van de binnenstad

Maak Terneuzen aantrekkelijk voor de 
huidige doelgroep maar ook voor de 

nieuwe doelgroepen (expats, jongeren, 
starters), op zoek naar diversiteit 

Maak een wandelroute vanaf sluis, door 
Jozinastraat, Korte Kerkstraat naar de winkelstraat 

Wandelrelaties binnen de binnenstad en met 
Scheldeboulevard eo, sluis, Kennedylaan en 

Axelsestraat verbeteren

Behoefte aan meer kleinschalige, 
zelfstandige winkeltjes (speciaalzaken)

Een bloeiende binnenstad: een mix 
van wonen, werken en recreëeren. 

Gecombineerd met een leuk 
kernwinkelgebied

Het winkelgebied is te langgerekt, 
maak dit compacter

Er is al heel veel (Kennedy West, Schuttershof, 
Winkelgebied, Westerschelde, Theater, Bioscoop, 

Willem 1 park etc...), zorg dat je al deze dingen met 
elkaar verbindt

Digitalisering: online winkelenDigitalisering: online winkelen Van spullen kopen naar ervaringen aanbiedenVan spullen kopen naar ervaringen aanbieden Druk op bedrijfsopvolgingDruk op bedrijfsopvolging Schaalvergroting en clusteringSchaalvergroting en clustering

Kwaliteit van eigen leefomgeving is weer belangrijkKwaliteit van eigen leefomgeving is weer belangrijk Groeiend recreatief gebruik en toerismeGroeiend recreatief gebruik en toerisme Aandacht voor lokaal en persoonlijkAandacht voor lokaal en persoonlijk

Met wie hebben we gesproken?

BEWONERS & BEZOEKERS

VERKEER

STAKEHOLDERS AXELSEDAM E.O.

STAKEHOLDERS KUNST & CULTUUR
ARSENAAL

ONDERNEMERS BINNENSTADCLAVIS

DENKTANK VASTGOED

ZEEUWSE GRONDEN

WIJKRAAD BINNENSTAD EN JAVA

STAKEHOLDERS LOPENDE ONTWIKKELINGEN

PROMOTIE EN TOERISME

ABC-COMPLEX

Meer ruimte voor levendigheid, reuring 
en ontmoeten

Meer groen en kleur 

Het ABC-complex is een cruciale plek om iets te 
doen

Geef kwaliteit aan fietsen en wandelen in 
de binnenstad

Zorg dat je een rondje om de 
binnenstad kunt lopen, een groen-

blauwe route

Het pastersbos is een mooie 
plek, versterk dit en omgeving

Voorzieningen voor kleine 
kinderen en jongeren (uitgaan) 

missen in de binnenstad

Kunst & Cultuur met elkaar verknopen, 
zet het in voor de leefbaarheid en 

aantrekkelijkheid van de binnenstad

De unique selling points (de sluis, ligging aan 
Westerschelde etc.) beter benutten

VEEL GENOEMDE VLIEGWIEL-LOCATIES

De ligging vlak bij België heeft 
veel potentie

Gebruik de historische allure 
van de binnenstad en behoud 

de authentieke charme van oude 
pandjes

De ligging aan het water is uniek, 
zorg voor meer levendigheid aan 

en op het water

Verbeter het Openbaar Vervoer in de 
binnenstad, verplaats het busstation

Verblijfskwaliteit en groen mist in 
de openbare ruimte

Toegankelijkheid (voor minder validen) 
in de binnenstad verbeteren

Slim omgaan met de vele 
parkeerplekken in de binnenstad. 

een integraal parkeerbeleid

Zorg voor een heldere ontsluiting naar 
het centrum, voor bezoekers is het nu 

vaak onduidelijk

Veel huizen in de binnenstad 
zijn verpauperd 

Het wereldje van smalle straatjes 
en kleine huizen moet gekoesterd 

worden

Meer ruimte voor laagdrempelige 
initiatieven door en voor bewoners

BETEKENIS BINNENSTAD VOOR STAD EN REGIO POTENTIESOPGAVEN

KWALITEITEN

VERTROUWEN

De tijd van pleisters plakken is voorbij, het is tijd 
voor de grote opgaven!

De binnenstad moet van het 
‘slechte imago’ af

Er is behoefte aan een langjarig 
commitment en regie van de gemeente

Zorg voor goede voorzieningen, werkgelegenheid 
en ontmoeting zodat het aantrekkelijk wordt voor 

mensen buiten de binnenstad
Een overeenstemming van waar we 
naar toe moeten is er, maar niet hoe

Er is heel veel winkelleegstand in de 
binnenstad

Er zit heel veel binnen een vierkante 
kilometer, je bent overal met korte 

loopafstand

AM ZEELAND

Er is een uitvoeringsstrategie en
concreet actieplan voor langere 

periode nodig.


