
 

 
 
Zeeland telt nu 13 gemeenten. Wat is in uw ogen de beste keuze voor de toekomst? 
  % n=693   
Alles bij het oude laten 17,9 124   
Gemeenten meer en beter laten samenwerken 52,4 363   
Van 13 naar 3 gemeenten 24,7 171   
Maak er 1 gemeente Zeeland van 2 14   
Anders, nl… 3 21   
        
 
  
 

      
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          
 
  
 

        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
2 meest genoemde bezwaren: 2 meest genoemde voordelen:   
Eigen identiteit van mijn gemeente verdwijnt (n=130) Schaalvoordelen > kosten dalen   
Grotere gemeenten hebben meer last van bureaucratie (n=99) Professioneler, eenduidiger beleid met meer slagkracht 
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"Ik vind het prima als Zeeuwse 
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Nederland telt nu 12 provincies.  
Gesproken wordt over samenvoegen van provincies.  
Wat vindt u daarvan?           
  % n=693       
Zo laten (12 provincies houden) 38 263       
Provincies meer laten samenwerken 37,1 257       
Provincies samenvoegen in landsdelen 14,6 101       
Samenvoegen van provincies geen bezwaar, maar Zeeland 
blijft zelfstandige provincie 8,9 62       
Geen mening 1,4 10       
            
 
  
 

          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
Stel dat Zeeland voor de keuze kwam te staan onderdeel te worden van een landsdeel: 
wat is in uw ogen dan de beste keuze?       

 

      
 
  
 

    
      
      
      
      
      
      
      
      
 
      

 
    

 Lid worden of profiel aanpassen? www.zeepeil.nl      
  Resultaten inzien > http://www.zeepeil.nl/#Resultaten  
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