Denk mee over de toekomst van Kapelle
Voor de Toekomstvisie Kapelle zijn vier scenario’s opgesteld met als tijdshorizon 2030. Deze
toekomstbeelden zijn gebaseerd op de resultaten van workshops met ambtenaren en de
gemeenteraad van de gemeente Kapelle, deskresearch en opgehaalde input vanuit peilingen
en inwonersavonden.
De vier toekomstbeelden zijn gebaseerd op de twee impactrijke keuzes die in de workshops
zijn gedefinieerd. Die keuzes zijn:
•

•

Wonen of werken: kiest Kapelle ervoor om een woongemeente te zijn waarbij vooral
buiten de gemeente gewerkt wordt of kiest Kapelle voor goede werkgelegenheid
binnen de gemeente?
Verscheidenheid of specialisatie: kiest Kapelle voor verscheidenheid met diverse
voorzieningen voor allerlei doelgroepen en ondernemerschap in verschillende sectoren
of kiest Kapelle voor specialisatie door zich te richten op dat waar ze goed in is en waar
kansen liggen en ook dingen niet te doen?

Op basis van deze keuzes is het volgende assenkruis met vier toekomstbeelden opgesteld.
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Het assenkruis is de bouwsteiger voor het maken van vier verschillende toekomstbeelden voor
Kapelle. De scenario’s laten zien hoe keuzes die nu gemaakt worden in de toekomst uitpakken.
De scenario’s zijn geen voorspellingen, maar beelden van hoe de toekomst van Kapelle eruit
kan zien. De toekomstbeelden helpen de inwoners om zich in de toekomst van Kapelle te
verplaatsen en helpen een mening te vormen over wat voor hen de gewenste toekomst is.
De scenario’s zijn een instrument om een gesprek over de toekomst te voeren. Met de
scenario’s kunnen de inwoners van Kapelle een goede discussie voeren over de toekomst van

hun gemeente. Wat is hun oordeel over de scenario’s? Wat vinden ze aantrekkelijke of
onaantrekkelijke elementen? Op basis van de gesprekken komt naar voren wat inwoners als
meest wenselijke toekomst zien.
De scenario’s zijn niet de uiteindelijke visie. Om de visie voor Kapelle op te stellen is nog een
vertaalslag nodig. Daarvoor gebruiken we de opbrengst van de gesprekken die over de
scenario’s zijn gevoerd. Bij het bespreken van de scenario’s en het opstellen van het
voorkeursscenario is het mogelijk om elementen uit andere scenario’s toe te voegen aan het
scenario dat de voorkeur heeft. Het gesprek over de scenario’s geeft de richting voor de visie.
Hieronder volgt een korte samenvatting van hoe per scenario invulling is gegeven aan de keuzes
van de assen.
Scenario A: Landelijk wonen voor iedereen [verscheidenheid – wonen]
Kapelle is een echte woongemeente, werken gebeurt vooral buiten de gemeente. Alle
doelgroepen, van oud tot jong, vinden een thuis in Kapelle. Er is een divers aanbod van
voorzieningen in Kapelle én in de verschillende dorpen. Ook in het toerisme wordt ingezet op
verscheidenheid, er is voor allerlei doelgroepen wat te doen.
Scenario B: Gemeente van innovatieve ondernemers [verscheidenheid – werken]
Kapelle is een ondernemende gemeente in diverse sectoren. De mensen zijn ondernemend en
pakken zelf veel op. Bedrijven in verschillende sectoren vestigen zich in Kapelle, startups en
zzp’ers krijgen de ruimte en worden ondersteund. De bevolking van Kapelle is daardoor erg
divers. Mensen van buiten de gemeente en arbeidsmigranten vestigen zich graag in Kapelle.
Scenario C: Agrarisch hart van de regio [specialisatie – werken]
Kapelle heeft de van oudsher sterke landbouw en fruitteeltsector tot haar kracht gemaakt. De
gemeenschappen zijn hecht, veel families blijven lang in Kapelle wonen. Er wordt veel gebruik
gemaakt van de kennis en expertise van ouderen. De dorpen hebben een sterke identiteit, zo
heeft Wemeldinge zich gespecialiseerd als de duikhotspot van Zeeland.
Scenario D: Luxe wonen in de regio [specialisatie – wonen]
Kapelle is een fijne woongemeente voor gezinnen en vitale ouderen. Werken gebeurt vooral
buiten de gemeente. In Kapelle is het prettig recreëren zowel voor de eigen inwoner als voor
de toerist. Er zijn comfortabele woningen, het landschap is goed onderhouden en er zijn goede
restaurants en luxe voorzieningen. Er wordt intensief samengewerkt met de regio.

Scenario A – Landelijk wonen voor iedereen
Wonen | Verscheidenheid
Profilering
In 2030 is Kapelle een aantrekkelijke woongemeente voor alle doelgroepen, met diverse
voorzieningen verdeeld over de dorpen.
Bevolkingssamenstelling
In 2030 is Kapelle er voor iedereen. Hechte gemeenschappen bepalen het karakter van Kapelle.
De dorpen zijn kleinschalig, maar vindingrijk. De bevolkingssamenstelling veranderde afgelopen
jaren: meer ouderen, meer alleenstaanden. Om ervoor te zorgen dat Kapelle aantrekkelijk blijft
voor iedereen zet de gemeente in op jongeren behouden. Daarom heeft elk dorp inmiddels
een eigen jeugdraad en er is een jaarlijkse jongerentop, om ervoor te zorgen dat hun stem goed
wordt gehoord. Op hun initiatief is bijvoorbeeld geïnvesteerd in veiligere fietsroutes, zodat zij
zonder zorgen naar school of naar de stad kunnen komen.
In de gemeenschappen in de dorpen is ook veel aandacht voor ouderen. In Kapelle zijn we er
voor elkaar en juist daarom is het voor ouderen mogelijk om lang in hun eigen huis te blijven
wonen. ‘Openbaar’ vervoer is er op bestelling – Kapelle heeft een eigen, kleinschalig Übersysteem, waarbij vrijwilligers ouderen helpen als zij ergens op bezoek willen, een
kappersafspraak hebben of naar de dokter moeten.
Wonen en werken
Er waren in Kapelle weinig woningen voor starters en eenpersoonshuishoudens. Kapelle heeft
daarom geïnvesteerd in de woningvoorraad. Met slimme verbouwingen en kleine ingrepen zijn
woningen geschikt gemaakt voor allerlei inwoners: er zijn kleine gelijkvloerse woningen voor
ouderen en CO2 neutrale tinyhouses voor de bewuste jongeren. Daarnaast zijn er meer sociale
huurwoningen gebouwd. Je woont in Kapelle vlakbij het groen. Je kunt buiten spelen, fietsen
en wandelen en genieten van de rust. Kapelle is een echte woongemeente, de meeste
Kapellenaren werken in de omgeving. De gemeente investeert daarom veel in een
aantrekkelijke, rustige en groene woonomgeving. Om Kapelle kleinschalig en rustig te houden
is ervoor gekozen geen nieuwe bedrijven aan te trekken, daardoor is de werkgelegenheid in
Kapelle zelf laag. De gemeente verdient niet meer aan de uitgifte van bedrijventerreinen. De
inwoners vinden dat niet erg. Ze betalen graag wat meer om in een groene omgeving te wonen.
Mobiliteit en duurzaamheid
Vanwege de vele forenzen heeft Kapelle ingezet op goed vervoer. Kapelle is in 2030 nog altijd
een intercity-station en de snelweg verbindt Kapelle met de omgeving. Je kunt op de
(elektrische) fiets veilig en snel naar Goes. En er is meer aandacht voor duurzame mobiliteit: je
kunt voor weinig geld carpoolen met elektrische auto’s en veel buurten zijn – op voorspraak
van de inwoners – autoluw gemaakt. Ook zijn de woningen in Kapelle verduurzaamd, veel
woningen zijn CO2-neutraal door zonnepanelen of een warmtepomp.
Toerisme
Toeristen genieten van de groene omgeving en kunnen in Kapelle ook goed terecht om ’s
avonds te eten of om te overnachten. Er is voor verschillende toeristen wat te doen. Het

toerisme concentreert zich in de zomer en is kleinschalig. Kleinschalige initiatieven zoals een
bed & breakfast met prachtig uitzicht en een eco-camping bij de boer zorgen ervoor dat naast
de watersporters nu ook gezinnen en ouderen Kapelle bezoeken.
Bestuur & participatie
In Kapelle werken de verschillende dorpen goed samen. Zij weten dat er beperkte middelen
zijn en die worden eerlijk verdeeld. De dorpsraden en jongerenraden zijn belangrijk in de
samenwerking met de gemeente. Zij weten goed wat er speelt. De medewerkers van de
gemeente zijn vaak op pad in de dorpen en overleggen regelmatig met de raden. Zo
ondersteunt de gemeente bewoners met een goed initiatief met praktische en financiële hulp.
Kapelle is een zelfstandige gemeente, met kleinschalige, hechte gemeenschappen. Maar dat
betekent niet dat Kapelle blind is voor de regio: daar werken en leren veel inwoners en de
verbindingen zijn goed. Zowel letterlijk als figuurlijk.

Scenario B – Gemeente van innovatieve ondernemers
Werken | Verscheidenheid
Profilering
In 2030 is Kapelle een ondernemende gemeente, waar bedrijvigheid in uiteenlopende
sectoren voor veel werkgelegenheid zorgt.
Bevolkingssamenstelling
In 2030 zet Kapelle zich in voor de ondernemer. Iedereen met een goed idee moet de ruimte
krijgen om een bedrijf te starten of uit te bouwen. Dat zorgt voor werkgelegenheid en daarmee
komen nieuwe ondernemende mensen naar de gemeente. Wat Kapelle verbindt is toch vooral
de mentaliteit: Kapellenaren zijn bescheiden, harde werkers die elkaar niet snel om hulp
vragen. Voor ouderen is het daarom soms wat eenzaam, zij hebben het gevoel dat ze niet goed
kunnen bijdragen aan de gemeenschap. Zorg is vooral een zaak voor professionals en je naaste
familie.
Toch zie je ook een andere beweging: ondernemende Kapellenaren gaan aan de slag met
maatschappelijke thema’s. Er zijn energie-coöperaties, er zijn inwoners die straatfeesten en
dorpsevenementen organiseren en er is een app voor dorpsoma’s en -opa’s. Via die app kunnen
gezinnen aan ouderen in de buurt vragen om hen te helpen bij de zorg voor de kinderen. En
andersom kunnen ouderen vragen of iemand hen een lift wil geven of samen een kop koffie wil
drinken.
Wonen en werken
In 2030 is Kapelle meer dan een landbouwgemeente. De landbouw heeft de overstap gemaakt
naar duurzame, precisielandbouw. Grote bedrijven in de agro en voedselsector hebben in
Kapelle ruimte gevonden voor hun fabrieken. ZZP’ers in verschillende sectoren ontmoeten
elkaar in een co-workingspace in Kapelle en delen hun kennis. Ook creatieve startups krijgen in
Kapelle de ruimte om te experimenteren en te groeien. De inwoners zijn trots op de uitbreiding
van de bedrijventerreinen in Wemeldinge en Biezelinge. Dat ze af en toe moeten wachten voor
een vrachtwagen die staat te laden en te lossen vinden ze vanzelfsprekend.
De werknemers wonen graag in Kapelle: wonen volgt werken. De groeiende productiviteit trekt
arbeidsmigranten aan en voor hen wordt gezocht naar tijdelijke woonoplossingen, die goed
opgaan in de dorpen. Voor de werknemers en hun gezinnen zijn er comfortabele
nieuwbouwwoningen bijgekomen.
Mobiliteit en duurzaamheid
In Kapelle is een deelsysteem van elektrische fietsen opgezet waarmee inwoners en toeristen
makkelijk door de gemeente kunnen bewegen. Ook is er een platform voor kleine ondernemers
uit Kapelle waarmee zij aanspraak kunnen maken op een deelauto of busje om zich binnen de
gemeente te vervoeren. Door grote bedrijven wordt gebruik gemaakt van slimme logistieke
systemen om de aanlevering van goederen in goede banen te leiden. Inwoners willen graag
verduurzamen en hebben zich verenigd in energiecoöperaties en werken samen aan het
verduurzamen van hun wijk of dorp.
Toerisme

Kapelle zet in op meerdere grote opgaven en probeert daarin slimme verbindingen te leggen.
De vergrijzende bevolking vraagt om goede zorg. Door dat te combineren met de kracht van de
gemeente – rust, ruimte, groen en water – is er ‘gezondheidstoerisme’ in Kapelle. Een
weekendje ontspannen, of een langere retraite, Kapelle biedt toeristen de ontspanning en zorg
waar zij naar op zoek zijn. Maar ook voor de doeners is in Kapelle wat te doen. Jongeren komen
een weekje appels plukken en groepen versterken hun samenwerking in een thematische
escaperoom.
Bestuur en participatie
De gemeente helpt. Kapellenaren stappen makkelijk even binnen bij het gemeentehuis, als zij
vragen hebben. En dat is ook precies de bedoeling: de gemeente is er voor ondersteuning. De
medewerkers van de gemeente maken tijd om in gesprek te gaan met bewoners. In het
gemeentehuis is een flexwerkplein waar inwoners en medewerkers van het gemeente samen
kunnen werken. Ook digitaal weten inwoners hun gemeente te vinden: er is een slimme
chatbot die je helpt, of zorgt dat je snel de juiste persoon van de gemeente te pakken krijgt.
De gemeente ziet zichzelf ook als aanjager: de bedrijvigheid in Kapelle draait vooral op nieuwe
samenwerkingen en slimme crossovers. Maar voor zoiets tot stand komt, moeten ondernemers
en inwoners met goede ideeën elkaar wel leren kennen en vertrouwen. De gemeente probeert
actief om nieuwe samenwerkingen tot stand te brengen met een online ideeënbank, door
regelmatig bijeenkomsten te organiseren en door inspirerende voorbeelden een podium te
geven.

Scenario C – Agrarisch hart van de regio
Werken | Specialisatie
Profilering
In 2030 heeft Kapelle haar dorpse karakter behouden en heeft de gemeente de agrarische
sector tot haar kracht gemaakt.
Bevolkingssamenstelling
Kapelle koestert in 2030 haar identiteit. Het is duidelijk waar Kapelle voor staat: het is een
krachtige, dorpse gemeente waar de landbouw bloeit. Iedereen kent elkaar in Kapelle. Veel
gezinnen wonen al generaties lang in de dorpen. Net als de rest van Nederland is Kapelle sterk
vergrijsd. Ouderen vormen een belangrijke onderdeel van de maatschappij – een grote groep
is zeer vitaal, een andere groep vraagt om zorg en aandacht. Ondernemers en agrariërs maken
graag gebruik van de kennis en ervaring van de ouderen. Ook vormen zij een belangrijke groep
vrijwilligers, zij zorgen dat er altijd wat te doen is in Kapelle. In Kapelle hebben de dorpen een
sterke eigen identiteit. In Schore en Eversdijk wordt gewerkt in de landbouw en is het rustig
leven in het groen. In Wemeldinge is het druk, toeristen komen er graag om te watersporten
en te genieten van de mooie natuur.
Wonen en werken
In Kapelle bloeit de economie. Er is in 2030 veel werkgelegenheid in de landbouwsector. Kapelle
staat nog steeds bekend om de fruitteelt en heeft van landbouw haar kracht gemaakt. Maar
ook de agrarische sector innoveert en verduurzaamt. Door technologie slim te benutten,
werken boeren steeds meer circulair. Bioafval wordt biogas en met mini-drones houden
agrariërs hun gewassen beter in de gaten dan ooit. Ziektes worden snel opgemerkt en op de
vierkante centimeter bestreden.
De gemeente geeft veel steun en ruimte aan de bedrijven die gespecialiseerd zijn in agrarische
producten, zoals uien, graszaden, glastuinbouwproducten en – natuurlijk – fruit. Andere
bedrijven worden voor uitbreiding of nieuw vestiging doorverwezen naar omliggende
gemeenten in de Bevelanden.
De werknemers zijn trots op het werk en zijn trouw aan hun werkgever. Wonen volgt werken
en werknemers wonen daarom graag in Kapelle. Een groot aantal woningen in de dorpen is
veranderd in kangoeroewoningen waar de hele familie onder één dak kan wonen. In Kapelle
wordt voor elkaar gezorgd. Veel inwoners van Kapelle zijn mantelzorger waardoor ouderen lang
thuis kunnen blijven wonen. De zorg in de dorpen is kleinschalig en persoonlijk, voor
complexere zorgvragen gaan de inwoners naar Goes.
Mobiliteit en duurzaamheid
De verschillende dorpen in Kapelle zijn goed met elkaar verbonden. De wegen op Kapelle zijn
breed genoeg voor de grote landbouwvoertuigen en aparte fietspaden zorgen ervoor dat
iedereen veilig naar school en werk kan fietsen. Ook rijden er zelfsturende busjes tussen de
dorpen en naar het intercity station in Kapelle.

De landbouwsector is sterk verduurzaamd en het landschap in Kapelle is meer divers geworden.
De gemeente zet sterk in op natuurbehoud en natuurontwikkeling. Akkers worden gescheiden
door natuurstroken met bloemen en planten die de biodiversiteit vergroten. Het landschap in
Kapelle ziet er daardoor aantrekkelijk uit.
Toerisme
De toerist ziet niet veel van het aantrekkelijke landschap. Het toerisme is geconcentreerd in
Wemeldinge, de duik-hotspot van Zeeland. De duikers overnachten daar graag in één van de
gezellige hotels of knusse bed & breakfasts. In Wemeldinge bruist en ook niet-watersporters
neuzen graag rond in de winkels of drinken een drankje op een terras met uitzicht op de
Oosterschelde.
Bestuur en participatie
De gemeente Kapelle neemt het initiatief en stimuleert inwoners om een bijdrage te leveren
aan de gemeenschap. De gemeente organiseert regelmatig avonden waarop Kapellenaren een
podium krijgen om hun succesverhalen en falen met elkaar delen om van elkaar te leren. De
gemeente vindt het belangrijk dat iedereen in Kapelle gehoord wordt. De lijntjes zijn kort ook
de gemeente kent bijna iedere Kapellenaar en de medewerkers van de gemeente gaan
regelmatig de dorpen in om met bewoners in gesprek te gaan over relevante thema’s.
Kapelle is een kleine gemeente en haar zelfstandigheid staat in 2030 onder druk. Door haar
heldere identiteit weet Kapelle zich te onderscheiden en zelfstandig te blijven. In de regio wordt
intensief samengewerkt met Goes en andere buurgemeenten een deel van de uitvoerende
taken van de gemeente wordt samen met andere gemeenten opgepakt in een servicecentrum.

Scenario D – Luxe wonen in de regio
Wonen | Specialisatie
Profilering
In 2030 is Kapelle een aantrekkelijke woongemeente met sterke banden met de regio, waar het
goed recreëren en ontspannen is voor de eigen inwoner en toerist.
Bevolkingssamenstelling
In 2030 is Kapelle vooral in trek bij gezinnen en vitale ouderen. Bijna iedereen in Kapelle is actief
bij een vereniging of burgerinitiatief. De inwoners in Kapelle zijn mondig en komen voor zichzelf
op. Zij hebben een groot organiserend vermogen en zetten zich graag in voor de
sportvereniging, toneelclub of de eigen buurt. Een klein deel van de inwoners voelt weinig
binding met Kapelle en leeft op zichzelf en geniet van de rust.
Inwoners uit de verschillende dorpen ontmoeten elkaar in Kapelle waar voldoende
basisvoorzieningen zijn, zoals een divers winkelaanbod en verschillende scholen. Voor cultuur
en andere voorzieningen gaan de inwoners met de fiets of het openbaar vervoer naar Goes.
Veel jongeren verlaten Kapelle om elders te studeren, maar zij keren op latere leeftijd vaak
terug.
Wonen en werken
In 2030 is het prettig wonen in Kapelle. De groene en autoluwe wijken en dorpen zijn populair.
Inwoners genieten van het wonen in het groen en de goede bereikbaarheid van Kapelle.
Werken gebeurt voornamelijk buiten Kapelle. Overdag is het rustig op straat, maar ’s avonds
en in de weekenden bruist Kapelle. Voor starters op de woningmarkt is het lastig in Kapelle, er
zijn lange wachtlijsten voor een betaalbare huurwoning. Maar de gemeente werkt intensief
samen met buurgemeenten waar de starters vaak snel een plek vinden.
Een groot deel van de inwoners werkt buiten Kapelle. Het aantal agrarische bedrijven is door
gebrek aan opvolgers afgenomen, de akkers zijn veranderd in aantrekkelijke natuurgebieden.
Ondernemers verdienen in Kapelle vooral nog geld in de recreatieve sector. De luxe
voorzieningen zijn een goede bron van inkomsten. Grote bedrijven hebben Kapelle grotendeels
verlaten. Een deel van de bedrijventerreinen en fabrieksterreinen die leeg kwamen te staan is
opgeknapt tot aantrekkelijke woonwijken.
Mobiliteit en duurzaamheid
In Kapelle is een netwerk van laadpallen voor de elektrische fiets opgezet, want bijna iedereen
in Kapelle heeft een ebike. Op de fietssnelweg naar Goes is het elke ochtend en avond druk.
De inwoners van Kapelle voelen zich verantwoordelijk om een bijdrage te leveren aan de
energietransitie. Veel huizen hebben zonnepanelen en zijn goed geïsoleerd. Ook is er een groot
zonnepark in Kapelle waardoor de gemeente energieneutraal is. De weg naar werk wordt met
de elektrische auto, de fiets of het openbaar vervoer afgelegd.
Toerisme
Het toerisme bloeit. Watersporters gaan graag naar Wemeldinge want daar is het mooi, schoon
en is alles goed geregeld. Er is in Kapelle geen massatoerisme, maar het is druk met vitale

ouderen en vermogende toeristen. Zij komen graag naar de goede restaurants, het
welnesscentrum en de ruim opgezette vakantiewoningen. In Kapelle komt iedereen tot rust.
Ook de eigen inwoners maken graag gebruik van de luxe voorzieningen.
Er zijn recreatieve fiets- en wandelroutes aangelegd langs de mooiste plekjes in de regio. Langs
de route is er van alles te doen: een doolhof in de vorm van een appel voor de kleinsten tot
dineren in de boomgaard voor de wat ouderen. De bloei van het toerisme komt doordat Kapelle
nauw samenwerkt met de regio. Met name op het gebied van infrastructuur zijn stappen gezet,
maar ook als het gaat over marketing en communicatie. Zo wordt de regio bekend bij een groter
publiek en deelt de regio in de kansen die toerisme biedt.
Bestuur en participatie
In 2030 zijn de onderlinge banden in de regio sterk. Tussen de gemeenten wordt veel kennis
uitgewisseld. Ambtenaren gaan geregeld op bezoek bij andere gemeenten om hun expertise te
delen en kennis uit te wisselen. Er wordt op allerlei vlakken samengewerkt om ervoor te zorgen
dat voorzieningen op peil blijven, dat werkgelegenheid wordt gestimuleerd en dat de
samenleving kan verduurzamen. Die nauwe samenwerking bevalt goed.

