
De inwoners 
zijn bijna op

Trend  Provinciesteden willen Randstedelingen

De inwoners 

Provinciesteden vechten om nieuwe inwoners. 
Allemaal willen ze een jong stel met kinderwens uit 
de Randstad. Goed nieuws voor marketeers, slecht 
nieuws voor de gemeentekas. ‘We willen geen 
rollator city zijn’.  

Remco Tomesen...

W
...

Wethouder 
Ton Linssen 
uit Bergen 
op Zoom is 
n o g  e e n 
beetje opge-
wonden. De 

gemeenteraad heeft ja gezegd. Nu 
mag hij jaarlijks vier ton uitgeven om 
zijn stad op de kaart te zetten. Om 
nieuwe inwoners te werven. De mar-
ketingtermen rollen in snel tempo 
van zijn tong: hij wil Bergen op Zoom 
‘beter vermarkten’, ‘gericht werken 
naar doelgroepen toe’ en ‘vooral jon-
ge gezinnen aantrekken’. 

Want inwoners werven is hard no-
dig, vindt Linssen. Zijn stad heeft na-
melijk een probleem: er komen te 
weinig nieuwe jonge inwoners bij. 
Het West-Brabantse Bergen op Zoom 
gaat krimpen, vergrijzen. Net als veel 

 

andere Nederlandse gemeenten. En 
allemaal willen ze dezelfde inwoners, 
allemaal vechten ze om een stelletje 
van rond de dertig met kinderwens. 

Wethouder Linssen (Lijst Linssen) 
denkt die stelletjes warm te kunnen 
maken voor Bergen op Zoom. Maar 
dan moet er wel iets aan het imago-
probleem van zijn stad worden ge-
daan. Want dat is niet al te best. ‘Ik 
zeg altijd, er is één Nederlandse stad 
die over de hele wereld goed bekend-
staat. Dat is Gouda. Maar kom je in 
die stad, dan is het een grauwe grijze 
stad’. Nee, dan het bij vrijwel nie-
mand op de wereld bekende Bergen 
op Zoom. Linssen: ‘Wij zijn juist een 
stad die wél alles heeft.’ Hij somt de 
voordelen van de stad op. De stad 
heeft volgens hem: groen (natuur), 
rood (cultuur) en blauw (water). De 
kleine 70.000 inwoners profiteren 
van een ‘prachtige historische bin-
nenstad’ en een ‘compacte stad’. 
Maar van al dat moois dreigen steeds 

minder mensen te pro! teren. Daar-
om is actie nodig. Om te overleven. 
Linssen: ‘We doen het samen met 
projectontwikkelaars, banken, be-
drijven, noem maar op’. Nieuwe in-
woners wil de wethouder vooral trek-
ken uit de regio rondom Rotterdam; 
een stad die maar op 30 minuten rij-
den ligt. 

Website, geld en slogan
Maar Bergen op Zoom heeft concur-Maar Bergen op Zoom heeft concur-
rentie. Veel concurrentie. Zo rijden er 
in Rotterdam en Den Haag trams 
rond met de tekst ‘Wonen, werken en 
leven in Emmen’. Een marketingactie 
om Randstedelingen naar een nieuw-
bouwwijk in de Drentse stad te trek-
ken. Of anders komt de concurrentie 
wel uit de regio Zuid-Limburg, die 
Randstedelingen werft met een web-
site en advertenties (‘Alles wijst op 
Zuid-Limburg’), uit het Overijsselse 
plaatsje Hardenberg (‘Gun jezelf de 
Ruimte’), uit het Zeeuwse Hulst (‘Uw 
nieuwe toekomst’), het Groningse 
Delfzijl (‘Echte sterren komen uit 
Delfzijl’) of uit Het Gooi. Allemaal 
trekken ze aan de jonge Randstede-
ling. Allemaal gooien ze er een web-
site, " inke bak geld en slogan tegen-
aan. 

Het blijft niet alleen bij marketing. 
Gemeenten proberen ook met con-
crete acties inwoners te trekken. Dit 
weekend pakken bijvoorbeeld 70 Ne-
derlanders hun tassen om op uitno-
diging van de gemeente Emmen daar 
een weekendje te gaan proefwonen. 
Emmenaren die hun woning te koop 
hebben staan, stellen hun huis een 
paar dagen ter beschikking, zegt Els 
Lammers van bureau EenEnEen, dat 
in opdracht van de gemeente Emmen 
de actie organiseert. De meeste ‘proef-
woners’ komen volgens haar uit het 

westen en zuiden van Nederland. 
Bergen op Zoom pakt het proef-

wonen nog wat serieuzer aan. Wie 
twijfelt of hij vanuit de Randstad met 
z’n gezin naar de Brabantse stad wil 
verhuizen, mag maar liefst een jaar 
lang proefwonen. In plaats van direct 
een huis te kopen, mag je een huis 
huren. Bevalt het, dan koop je het 
huis en worden de huurkosten in het 
koopbedrag verrekend. Krijg je heim-
wee, dan kun je terug naar eigen stad, 
want mensen houden tijdens het 
proefwonen hun huis in eigen stad 
aan. Achttien gezinnen zijn al aan het 
proefwonen, zegt wethouder Lins-

sen. Maar dat moeten er volgens hem 
veel meer worden. 

Heimat
Gemeenten doen zo hun best voor 
nieuwe inwoners, omdat ze aan het 
krimpen zijn. Of omdat ze verwach-
ten dat het gaat gebeuren, zegt Gert-
Jan Hospers, bijzonder hoogleraar 
regiomarketing en schrijver van het 
deze maand uitgekomen boek City-
marketing in perspectief. 

Krimp is iets waar heel Europa 
mee te maken heeft of krijgt. Vooral 
landen als Spanje, Duitsland en Italië 
merken het al: de bevolking neemt 
af. En de samenstelling verandert: ze 
moeten het doen met minder kinde-
ren en jongeren (ontgroening) en 
krijgen er juist meer ouderen bij (ver-
grijzing). 

Ook Nederland ziet die krimp op 
zich af komen. Niet in grote steden 
als Amsterdam of Rotterdam, die ver-
wachten juist groei. Nee, het zijn de 
gemeenten aan de rand van ons land 
die gaan krimpen. Of al aan het krim-
pen zijn. In delen van Limburg, Zee-
land en Groningen daalt de bevol-
king, zegt Hospers. Jongeren trekken 
er weg, en oudere bewoners gaan in 
het goedkopere Duitsland of België 
wonen. Vanaf 2025 gaan ook Overijs-
sel en Noord-Brabant de krimp voe-
len. 

Krimp is niet ! jn. Gemeenten vre-
zen dat er straks te weinig personeel 
is om les te geven op scholen, of om 
ouderen te verzorgen. Projectontwik-
kelaars en makelaars zijn bang dat de 
huizenprijzen dalen. Is de crisis 
straks voorbij, is er nog stééds weinig 
vraag naar huizen.   

Dat gemeenten een evenwichtige 
bevolkingsamenstelling willen, een 
gezonde combinatie van groen en 

grijs, is te begrijpen. Maar de acties 
van de krimpende gemeenten om 
Randstedelingen te werven, zijn vrij 
kansloos. Althans, dat vindt hoogle-
raar Hospers. ‘Mensen verhuizen niet 
zomaar.’ 

De cijfers geven hem gelijk. Per 
jaar verhuist 10 procent van de Ne-
derlanders. Maar in veruit de meeste 
gevallen hoeft de verhuisauto maar 
een klein ritje te maken. Tweederde 
van de verhuizers steekt de gemeen-
tegrenzen niet over. En de verhuizers 
die wél hun stad of dorp verlaten, 
zoeken hun nieuwe stekje zelden ver-
der dan 100 km van hun huidige 
woonplaats. Slechts een kleine 5 pro-
cent van de jaarlijkse verhuizers doet 
dat. 

Het groepje verhuizers dat een 
nieuw leven ‘ver’ van huis zoekt, be-
staat vooral uit jonge mensen: scho-
lieren die gaan studeren of afgestu-
deerden die hun universiteitsstad in 
de provincie verruilen voor een stad 
met banen in de Randstad. ‘En de rest 
blijft lekker in de buurt’, zegt Hos-
pers. ‘Mensen hebben een emotio-
nele band met hun woonplaats, zijn 
gehecht aan vrienden en familie. Ze 
hebben een heimatgevoel’. Wil je als 
gemeente niet krimpen, dan kun je er 
het best voor zorgen dat je bestaande 
inwoners blijven. Hospers: ‘Je moet 
als gemeente voorkomen dat ze ver-
huizen, je moet ze koesteren.’ 

De hoogleraar gelooft daarom 
niet dat je Randstedelingen met ‘een 
beetje marketing’ naar Zeeuws-Vlaan-
deren of Emmen trekt. ‘Het zou al-
leen werken als een stad als Emmen 
inzet op mensen die al iets hebben 
met de stad. Bijvoorbeeld iemand die 
voor een ministerie in Den Haag 
werkt, en oorspronkelijk uit Emmen 
komt.’ Punt is alleen, zegt Hospers, 

dat er eigenlijk geen marketing nodig 
is om oud-inwoners terug te winnen. 
‘Daar heb je familie en kennissen 
voor.’ 

Terugkeer  
Zuid-Limburg is een regio die zich in 
z’n marketing speci! ek richt op re-
tourimmigranten. ‘Als je 21 bent, is 
het heel spannend om in Amsterdam 
te wonen. Maar als je 30 wordt, heb je 
plots een betaalbaar huis nodig. Dat 
is de leeftijd om een gezinnetje te vor-
men. Dat is het moment om terug te 
gaan naar Zuid-Limburg’, zegt Wim 
Ortjens, directeur van de stichting 
Regio Branding Zuid Limburg, een 
samenwerking van 19 Zuid-Lim-
burgse gemeenten, de provincie en 
bedrijven, die sinds een paar maan-
den echt campagne aan het voeren is.  
Hospers: ‘Bij ons heb je voor 275.000 
euro een mooie jarendertigwoning 
van 140 vierkante meter en een tuin. 

In Amsterdam betaal je daar veel en 
veel meer voor.’ 

Zuid-Limburg gooit er " ink wat 
geld tegenaan. De gemeenten doen 
samen zes ton in de pot, de provincie 
een zelfde bedrag en het bedrijfsleven 
draagt acht ton bij. Deze maand staan 
er advertenties in kranten en tijd-
schriften (Boodschap: ga weg uit die 
drukke Randstad, kom naar Zuid-
Limburg toe). Maar de regio voert 
vooral campagne op internet. Mede-
werkers struinen internetfora af, op 
zoek naar discussies over kinderop-
vang en dure woningen. Komen ze 
een discussie tegen over hoe moeilijk 
het is om een school te vinden in de 
Randstad, dan slaan ze hun slag.  
Ortjens: ‘Dan komt onze Elsemieke 
zeggen dat wij in Limburg heel goede 
scholen hebben. Zonder wachtlijst. 
En dat we daarnaast leuke vacatures 
en huizen hebben.’ Het mengen in 
zulke internetdebatten gebeurt vol-
gens hem ‘heel intensief’, maar ‘altijd 
transparant’. ‘We zeggen wie we zijn.’ 

In de buurt
Leeuwarden is een van de weinige ste-Leeuwarden is een van de weinige ste-
den die nieuwe inwoners niét in de 

Randstad zoekt. De stad wil forensen 
uit plaatsjes in de buurt overhalen 
om naar de Friese hoofdstad te ver-
huizen. De marketeers uit Leeuwar-
den noemen zo iemand een KEF, de 
Komend Ex Forens. Mensen die elke 
dag van hun woonplaats Hurdegaryp 
of Stiens naar hun werk in Leeuwar-
den reizen, krijgen op kantoor of 
treinstation een " yer onder hun neus 
gedrukt waarin staat dat het ‘! jn toe-
ven’ is in Leeuwarden. Ze maken ook 
kans op een prijs: een gratis ho-
telovernachting in Leeuwarden. ‘We 
willen werknemers de stad ook van 
een andere kant laten zien. We heb-
ben hier schouwburgen, je kunt goed 
uitgaan in Leeuwarden. En de stad is 
kindvriendelijk, groen. Er is veel 
ruimte en water’, zegt Haike Visscher, 
medewerker van het projectbureau 
Expeditie Leeuwarden, een samen-
werking van gemeente, ondernemers 
en VVV. 

In tegenstelling tot andere ge-
meenten is Leeuwarden niet bezig 
met krimp. Visscher: ‘Daar hebben 
we geen last van.’ Nee, de stad wil juist 
groeien. ‘We hebben 94.000 inwo-
ners. Maar om bij de grote steden te 

horen, moeten we naar 100.000 toe. 
Daarboven tel je mee, gaan er extra 
geldstromen naar je toe.’

Dat Leeuwarden niet grootschalig 
gaat werven in de Randstad, komt 
door geld. Visscher: ‘Als je marketing 
in de Randstad wilt doen, moet je 
daar een enorm budget tegenaan 
gooien. Dat geld hebben we niet.’ 

Visscher denkt niet dat gemeenten 
als Tytsjerksteradiel of Leeuwardera-
deel bang zijn dat ze hun inwoners 
aan Leeuwarden kwijtraken. ‘Het is 
beleid van de provincie dat met name 
Leeuwarden moet groeien.’ Het ver-
moeden van Visscher klopt: in Tyt-
sjerksteradiel maken ze zich inder-
daad niet al te druk. ‘Leeuwarden wil 
naar 100.000 inwoners, wij niet. Wij 
hebben niet het streven om heel 
groot te zijn. Wij zijn landelijk, zij 
stedelijk’, reageert de gemeente. 

Hoogleraar Hospers vindt concur-
rentie tussen steden echter wél een 
probleem. ‘Steden gaan inwoners bij 
elkaar wegkapen. Daar heeft nie-
mand wat aan. Ze moeten juist sa-
menwerken om krimp op te vangen.’ 
Blijf je zitten met overambitieuze 
wethouders, die worden afgerekend 
op wat ze voor hún stad doen, niet 
voor de regio. Hospers noemt dat 
kerktorenpolitiek. ‘Ieder kijkt naar 
zijn eigen stad.’ 

Maar ja, elke stad is dan ook net 
wat unieker dan elke andere stad. Zo-
als Bergen op Zoom, eeuwenoude 
prachtstad op een uniek logistiek 
knooppunt op de steeds belangrijker 
wordende as Antwerpen-Rotterdam. 
Althans, in de beleving van wethou-
der Ton Linssen. Zijn marketingma-
chine zet hij daarom niet zomaar stil. 
‘We moeten aan promotie doen. 
Doen we het niet, dan word je rolla-
tor city. En dat wil je niet.’ 1

‘Gouda is 
beroemd, 
maar grauw. 
Niemand 
kent Bergen 
op Zoom, 
terwijl wij wel 
alles hebben.’

‘Dan komt onze Elsemieke 
zeggen dat wij scholen zonder 
wachtlijsten hebben.’

Merk toch hoe sterk!

Bergen op Zoom =

beste binnenstad 2007!

De poorten zijn geopend

Emmen wil Ranstedelingen naar een Drentse nieuwbouwwijk lokken en biedt zelfs een weekendje proefwonen.


