
Infokaart Staat van Zeeland 2013

De gemeente Vlissingen heeft op 1 
januari 2014 44.444 inwoners. 
Daarmee is Vlissingen qua inwoners 
de derde gemeente van de provincie. 
De inwoners wonen verdeeld over drie 
kernen. 

Mate van stedelijkheid
Vlissingen en Oost-Souburg worden 
door het CBS getypeerd als sterk 
stedelijk (1.500 - 2.500 adressen 
per km²). Ritthem is niet stedelijk 
(< 500 adressen per km²).

Bevolking

Aantal inwoners per woonplaats op 1 januari 2013

De verwachte ontwikkeling van het aantal inwoners tussen 2013 en 2020
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Ruimtelijk
Ervaren leefbaarheid Verplaatsen

Wonen 

Pendel (woon-werkverkeer) 

Percentage gericht op de eigen kern/wijk voor 
voorzieningen naar mate van stedelijkheid

boodschappen basisschool sport
niet stedelijk* 3 0 24
sterk stedelijk** 69 22 18

*Ritthem
**Vlissingen en Oost-Souburg

Vervoermiddelengebruik

Totaal woningvoorraad 22.154

83% van de inwoners van Vlissingen 
is tevreden over zijn woning.

75% van de inwoners van Vlissingen 
voelt zich zelden of nooit onveilig in zijn eigen 
wijk/kern.

Uitgaande pendel:
10.400 personen

Inkomende pendel:
 7.300 personen
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Afstand tot voorzieningen*
Basisschool

bewoond leegstaand2e woning

Supermarkt Ziekenhuis

* hoe lichter de kleur in de kaartjes hoe groter de afstand tot de voorziening

93% 0,3% 7%
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Sociaal 
Is uw kern/wijk het afgelopen jaar voor- of achteruit gegaan? (%)

Bewegen
Hoeveel procent van de inwoners van 
Vlissingen (vanaf 16 jaar) kan zelfstandig 
en zonder moeite de onderstaande taken 
uitvoeren?

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Ervaren gezondheid

Zorgen

22% zet zich graag in voor zijn/haar kern of wijk in Vlissingen

 In 2009 was dit 16%

53% beweegt genoeg 
zonder moeite zelfstandig (%)
huishouden 79
persoonlijke verzorging 93
geldzaken 89
sociale contacten 87

21% van de inwoners van Vlissingen 

geeft mantelzorg
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Leren, werken & ondernemen
Leren

Werken Ondernemen
Bedrijvigheid

Aantal leerlingen

Werkgelegenheid

Aantal scholen  

Leegstand winkelsWerkloosheid

basisonderwijs
14 scholen in 2013 
dit waren er in 2009 nog 16 

voortgezet onderwijs
2 scholen in 2013 
dit is sinds 2009 niet veranderd 

basisonderwijs
3.475 leerlingen in 2013 
in 2009 waren er 3.498 leerlingen

voortgezet onderwijs
2.171 leerlingen in 2013
in 2009 waren er 2.298 leerlingen

30% van de beroepsbevolking van de gemeente Vlissingen is hoog opgeleid.

17.590 banen in 2013 
19.400 banen in 2009

1.661 niet werkende 
werkzoekenden in 2013 

1.174 niet werkende 
werkzoekenden in 2009

2.620 bedrijven in 2013
2.370 bedrijven in 2009

70 leegstaande winkels 
(20%) in 2014
73 leegstaande winkels 
(20%) in 2010
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Meer weten?
Meer informatie kunt u vinden op 
www.zeeuwsplanbureau.nl/staat
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