Sluisse Economische Agenda hoeksteen voor vitaliteit en leefbaarheid
Economie speelt elke dag een rol in ons leven. Het bepaalt ons werk, het wonen en hoe het
geld dat de economie oplevert, wordt besteed om het leven aangenamer te maken. Behalve
vraag en aanbod op de markt die de prijs bepaalt, is economie ook een kwestie van politieke,
morele, maatschappelijke en individuele keuzes. Dit geldt wereldwijd, landelijk, maar ook
voor de gemeente Sluis en de regio (West) Zeeuws Vlaanderen.
De RMDO kreeg, zoals andere organisaties, de gelegenheid een bijdrage te leveren aan de
Economische Agenda 2022 – 2030 waarvan het eindresultaat in het voorjaar zal worden
voorgesteld aan de gemeenteraad.
Als we aan economische ontwikkeling denken, wordt vaak aan overheden, banken en
ondernemers gedacht of invloeden van buitenaf zoals Corona en de klimaatverandering.
Door Corona merkten we dat grondstoffen en producten leverings- en transportproblemen
ondervonden, waardoor de prijzen omhoog gingen. Bijna alle mondkapjes bleken uit China te
komen en de chips voor de auto-industrie worden niet geleverd. Ook in onze gemeente
zorgde Corona voor verstoring van onze economie en vooral recreatie en toerisme, horeca en
detailhandel liepen flinke schade op.
Uiteraard kunnen wij lokaal en regionaal niet alle problemen zelf oplossen, maar we kunnen
wel aan knoppen draaien en beginnen met een grondige analyse van wat we hebben, wat we
willen en wat we kunnen.
Onze economie is erg vraagafhankelijk en wordt in grote mate bepaald door het gedrag van
de consumenten. Het is de consument die bepaalt of zijn vakantie hier wordt doorgebracht,
wat bij de detailhandel wordt gekocht of in de horeca wordt besteed. De economie in de
gemeente Sluis leunt zwaar op recreatie & toerisme, detailhandel, horeca, dienstverlening,
transport, een cluster van hoogwaardige middelgrote bedrijven in metaal, machinebouw,
mechatronica, hightech en natuurlijk van ouds de landbouw.
Hierdoor is onze economie kwetsbaar en door omstandigheden kan het gedrag van
consumenten zeer snel veranderen zonder dat onze economie daar meteen een antwoord op
heeft of dit snel kan compenseren.
Om deze situatie voor de toekomst te verbeteren, meent de RMDO dat sowieso een
investering in glasvezel en digitalisering noodzakelijk is, maar ook dat we werk gaan maken
van kwalitatief vernieuwen, verdiepen (innoveren) en uitbreiden van onze bestaande
diensten en producten, door verbindingen aan te gaan met andere sectoren en samen nieuwe
mogelijkheden te ontdekken en afzetmarkten te vergroten en te diversifiëren.
Wij denken dat er kansen liggen door zon, zee en strand meer te verbinden met gezond leven
en bewegen. Genieten aan de kust laten samen gaan met goede gastronomie en gezonde
streekproducten, fietsen, sporten en cultuurbeleving, maar ook agrarisch- en
industrietoerisme en ons richten op het jaarrond toerisme.
Andere uitdagingen liggen er volgens de RMDO in de traditionele landbouw, door nieuwe
gewassen te telen, meer producten voor lokale en regionale consumenten te ontwikkelen en
produceren en dit laten samen gaan met zoetwaterbeheersing, precisiebewatering en
bemesting en het inzetten van drones.
Na deze voorbeelden mogen wij de gunstige ligging van West-Zeeuws Vlaanderen niet
onderschatten. We worden omringd door de Kanaalzone, maar ook door de sterke
economische regio’s Brugge/Zeebrugge, Gent, Antwerpen, Brussel, Noord Frankrijk en zelfs

het Ruhrgebied of de Randstad is binnen twee uur rijden bereikbaar. Een gebied met
miljoenen hoogwaardige consumenten en een enorme diversiteit aan ondernemingen, waar
onze bestaande en nieuwe diensten, activiteiten en producten een goede afzetmarkt zouden
kunnen vinden en ook de meeste van onze toeristen vandaan komen.
Het zijn maar een paar voorbeelden uit onze bijdrage. Samen met u kijken wij uit naar het
eindresultaat dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd en na debat hopelijk alle West
Zeeuws Vlaamse ondernemers en bewoners een veelbelovende economische toekomst kan
bieden en zo kan bijdragen aan een sterke vitale en zeer leefbare plattelandsgemeente.
De volledige RMDO bijdrage staat op www.rmo-sluis.nl of u kunt contact met ons opnemen
via e-mail: sercretariaat.rmdo@gmail.com.

