
citymarketing
TERNEUZEN

CI
TY

M
AR

KE
TI

NG
 T

ER
NE

UZ
EN

  |
  S

EP
TE

M
BE

R 
20

19

De stad heeft
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Een powerhouse 
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Achter mij staat een 
powerhouse van 
liefhebbers van Terneuzen

Sara Jansen

Stichting Citymarketing Terneuzen bestaat 
sinds 2015. In 2018 ben ik begonnen 
als citymarketeer. Met veel energie 
en ambitie zet ik me in om Terneuzen 
verder op de kaart te zetten. De door 
ons georganiseerde activiteiten brengen 
Terneuzen steeds een stukje verder in 
het bereiken van haar doel: Terneuzen 
positioneren als aantrekkelijke woon-, 
werk- een leefomgeving. 

vertrouwen in dat we met deze groep doeners 
mooie stappen kunnen zetten. Het zijn stuk voor 
stuk ambassadeurs van de stad. 

Resultaat
De afgelopen jaren zijn er veel projecten 
gerealiseerd die het DNA van Terneuzen uitdragen. 
Ook zijn er veelvuldig beeldbepalende uitingen 
geweest. Steeds vaker blijkt het belangrijk te 
zijn dat mensen weten wie de afzender is, dat 
bekend is dat Citymarketing de organisatie is die 
het verhaal van Terneuzen promoot. Om die reden 
hebben we in 2018 besloten om onze middelen 
en zichtbaarheid te verspreiden over het gehele 
jaar. We zijn zichtbaarder op social media, zorgen 
ervoor dat de website actueel is, realiseren nieuwe 
activiteiten en zijn belangrijke samenwerkingen 
aangegaan. Denk hierbij aan de gemeente, maar 
ook verschillende media en ondernemers. We 
werken veel nauwer samen met het bedrijfsleven, 
want voor werkgevers is het belangrijk dat hun 
werknemers zich binden aan onze regio en dat ze 
zich thuis voelen in een omgeving die veel te bieden 
heeft. Aan ons de taak om mee te werken aan het 
versterken van het aanbod en te laten zien wat het 
leven in Terneuzen zo aantrekkelijk maakt. 

Ambassadeurs
Hoewel ik vaak word gezien als hét 
boegbeeld van Citymarketing Terneuzen, is 
het hoog tijd om het bestuur aan jullie voor 
te stellen. Achter mij staat namelijk een 
powerhouse van liefhebbers van Terneuzen. 
Ondernemers die belangeloos activiteiten van 
Citymarketing steunen en helpen organiseren. 

Onlangs is de samenstelling van het 
bestuur veranderd. Voorzitter Jack Begijn 
droeg het stokje over aan Henno Cysouw. 
Onze bestuurders zijn een afspiegeling 
van Terneuzen, van haven tot MKB en van 
arbeidsmarkt tot industrie. Ik heb er alle 

Ons werk legt ons geen windeieren. 
Terugkijkend op 2018 zijn we enorm hard 
gegroeid. Zo is het verkeer op de website 
toegenomen met 40% en is het bereik op 
social media minimaal vertienvoudigd en 
die groei zet zich door! 

In 2019 hebben we een grote campagne 
rondom de Vliegende Hollander gerealiseerd 
met o.a. een licht- en watershow, de 
escaperoom, de fiets-tunnel onder de 
Kennedylaan en een verbindende route. 
We kijken ook uit naar evenementen zoals 
Terneuzen PROOST! en Winterfever. Bureau 
Citymarketing is een verbinder en weet de 
juiste partijen aan elkaar te koppelen. 

Dagelijks krijgen we complimenten over 
het werk dat we doen. Men waardeert 
onze inzet, energie en positieve 
boodschap. Dat is volgens mij hét 
bewijs dat je niet alleen je stad 
verder helpt met het organiseren 
van activiteiten maar dat je ook een 
positief gevoel moet cultiveren waarin 
mensen zichzelf herkennen en zich bij 
willen aansluiten.
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‘Ik zie bij iedereen 

dezelfde twinkeling 
in de ogen, zodra we

over Terneuzen praten”

Henno Cysouw
& Jack Begijn

“Ik voel dat er iets aan het veranderen is in 
Terneuzen. Er zit een nieuw soort energie 
in de stad. Binnen verschillende netwerken 
hoor je dit terug, je kan er bijna niet meer 
omheen. Het is een gevoel van optimisme, 
van verandering. We zijn heel goed op weg.” 

Henno Cysouw, de nieuwe voorzitter 
van Stichting Bureau Citymarketing 
staat aan het begin van wat hij zelf 
een uitdaging noemt. Hij realiseert 
zich dat het voorzitterschap van een 
bestuur waarin verschillende belangen 
samenkomen, andere competenties vergt 
dan het ondernemerschap. “Ik heb er 
alle vertrouwen in dat we samen verder 
komen. Bij deze groep mensen zie ik bij 
iedereen dezelfde twinkeling in ogen, 
zodra we over Terneuzen praten.” 

Liefde voor Terneuzen
Wie met de scheidend voorzitter Jack 
Begijn en zijn opvolger praat, herkent bij 
beide heren een onmiskenbare liefde voor 
Terneuzen. Het zijn geen superlatieven 
die over tafel vliegen, daarvoor zijn 
beiden te veel realist, maar wel concrete 
constateringen. “In Terneuzen zijn veel 
ontwikkelingen gaande die de omgeving 
aantrekkelijk maken”, aldus Begijn. 
Cysouw vult aan. “Dat moeten we goed in 
de etalage zetten. Daarin mogen we best 
wat brutaler zijn.”

Ik heb hem daarvoor gecomplimenteerd. 
Je ontmoet zelden iemand die zijn stad op 
zo’n positieve manier promoot. Zijn passie 
en betrokkenheid zijn uniek.” Cysouw 
is niet alleen enthousiast over zijn 
voorganger, maar ook over de prestaties 
die Bureau Citymarketing Terneuzen de 
afgelopen jaren heeft neergezet. “Als je 
kijkt naar wat er allemaal gerealiseerd is, 
lijken dat in essentie speldenprikken. Het 
gaat over de aankleding van de openbare 
ruimte, de herkenbaarheid en alle andere 
uitingen, het nieuw leven inblazen van 
de Vliegende Hollander, Winterfever, de 
scheepspottersplek, de speeltuin aan de 
Veerhaven, de stadsplattegrond, de Zoute 
Neuzenfestivals, eigenlijk te veel om op te 
noemen. Het gekke is dat we het allemaal 
min of meer voor lief nemen. Ik denk dat 
het echt goed opvalt als alles in één keer 
weg zou vallen.”

Toekomst
Begijn spreekt zijn vertrouwen uit richting de toekomst 
van Citymarketing Terneuzen. “Het mooie van deze 
nieuwe vernieuwde club mensen is dat ze vanuit 
verschillende geledingen van de stad komen. Voor 
citymarketing zijn de eigen inwoners en toeristen een 
belangrijk speerpunt. En, gelet op de internationalisering 
van de werkgelegenheid in onze gemeente, kunnen we 
niet anders dan de aandacht verbreden. We moeten 
nadrukkelijk ook aandacht hebben voor onze nieuwe 
inwoners die hier bij grote internationale concerns aan 
de slag gaan.”  
Cysouw beaamt dit. “Terneuzen gaat in een versneld 
tempo internationaliseren. We moeten deze nieuwe 
inwoners beter kunnen opvangen. Binnen de stichting 
is hiervoor aandacht. We hebben het juiste DNA, we 
zijn positief en gedreven en we durven elkaar tegen 
de schenen te schoppen. Ik weet zeker dat het team 
van Citymarketing, onder leiding van Sara Jansen, 
alles in huis heeft om veel voor Terneuzen te kunnen 
betekenen!’

Voorzittershamer
Jack Begijn werd in 2014 voorzitter 
van Stichting Citymarketing Terneuzen. 
Een functie, die hij bedong tijdens 
de coalitiebespreking. Hij kreeg als 
wethouder de portefeuilles economie en 
MKB en daar hoorde naar zijn idee ook het 
voorzitterschap bij. Nu vijf jaar verder, geeft 
hij de voorzittershamer over. “De stichting 
kan nu onafhankelijk werken, op afstand 
van het gemeentebestuur.  We zijn op zoek 
gegaan naar een nieuwe voorzitter; iemand 
met een breed netwerk en met hart voor 
de regio. Henno past precies in dat plaatje. 
Bovendien is hij kritisch en een succesvolle 
ondernemer. Vanaf onze eerste gesprekken 
was er direct een klik.”

‘Mister Terneuzen’
De switch van een politiek bestuurder naar 
een ondernemer als voorzitter, vindt Cysouw 
zelf niet zo spannend. “Natuurlijk doe ik 
zaken anders, dan Jack. Waar het in de 
basis omgaat, is het gevoel dat je hebt bij 
de stad. Desalniettemin zal het moeilijk zijn 
om in zijn voetsporen te treden. Ik noem hem 
gekscherend wel eens ‘Mister Terneuzen’. 



Ingrid 

de Feijter
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‘Bedrijven moeten 
zondermeer 
bijdragen aan 
onze inspanningen’

“Sinds ik bestuurslid ben 

bij Stichting Citymarketing 

Terneuzen, ben ik me bewuster 

van mijn eigen koopgedrag. 

Wat ik in Terneuzen kan kopen, 

probeer ik zoveel mogelijk hier 

te halen. Die bewustwording is 

belangrijk. Ook bij anderen. Ik 

vind bijvoorbeeld dat bedrijven 

zondermeer moeten bijdragen 

aan onze inspanningen. Want 

een aantrekkelijk woon- en 

werkklimaat is ook in hun 

belang.”

Ingrid de Feijter, is eigenaar van Feyter Industrial 
Services en Faktor Civil Engineering. Ze is geboren 
en getogen in Terneuzen en alleen om die reden 
al sterk betrokken bij het wel en wee van de 
stad. “Persoonlijk vond ik het Terneuzen uit mijn 
jeugd veel leuker dan nu. Ik mis de drukte en het 
saamhorigheidsgevoel. Door de inspanningen van 
Citymarketing Terneuzen gaan we de goede kant 
op, maar we zijn er nog lang niet. Ik vind het een 
uitdaging om mee te praten en mee te denken 
over de stad die me aan mijn hart ligt.”

Meer budget
Met het oog op haar ambitie om van Terneuzen 
opnieuw een goed ontwikkelde stad te maken, 
vindt Ingrid dat er meer budgetten moeten 
vrijkomen. “Ik pleit voor meer geld vanuit 
de gemeente, maar zeker ook vanuit het 
bedrijfsleven. Citymarketing wordt momenteel nog 
te weinig gedragen. En dat terwijl het op de kaart 
zetten van Terneuzen óók belangrijk is voor de 
(potentiële) medewerkers van lokale bedrijven.” 
In de ogen van Ingrid, is het niet alleen het budget 
dat soms schuurt, maar ook de onduidelijkheid 
ten aanzien van de verwachtingen. “We leggen 
voortdurend verantwoording af aan de gemeente, 

terwijl de verwachtingen verdeeld zijn. Dat 
heeft wellicht ook te maken met verschillende 
bloedgroepen; een ambtenaar of politicus praat 
vanzelfsprekend anders dan een ondernemer. 
Mijn idee is: maak het zwart/wit, wees helder 
maar ook betrokken. Ik verwacht dat de nieuwe 
voorzitter daarin een rol kan spelen.”

Mooie events
Terugkijkend op de afgelopen periode is Ingrid 
met name trots op de events die vanuit 
Citymarketing Terneuzen zijn geïnitieerd. 
“Hiermee zorgen we voor een goede combinatie 
van particuliere initiatieven die hoofdzakelijk 
door sponsoren worden gesteund en centraal 
georganiseerde evenementen. De Zoute Neuzen 
festivals waren een enorm succes. Dat geldt 
ook voor de laatste Winterfever. Super dat 
dit ook door onze eigen inwoners zo wordt 
gewaardeerd.”  



City Marketing
wat doen we? 
Citymarketing Terneuzen is de officiële 
marketingorganisatie voor Terneuzen op het 
gebied van wonen, toerisme en zakelijke 
ontwikkelingen in Terneuzen. Wij focussen 
ons op het vergroten van de naamsbekendheid 
en aantrekkingskracht van Terneuzen, het 
verbeteren van het imago, het intensiveren van 
de stadspromotie en het versterken van het 
aanbod voor inwoners, bedrijven en bezoekers.

Branding
We zorgen dat Terneuzen zichtbaar is, 
binnen en buiten de stad. We tonen 
het aanbod en zetten breed in op het 
aantrekken en inspireren van inwoners, 
bedrijven én bezoekers. Dat versterkt de 
leefbaarheid én de lokale economie.

Productontwikkeling
Bureau Citymarketing is fan van de stad 
en weet van de hoed en de rand, de 
doelgroep en het effect van marketing. 
We leggen verbindingen en fungeren als 
spin in het web, van idee tot uitvoering.
Hierbij gaan we uit van de behoefte van 
de doelgroep en het karakter van de stad.

Communicatie
Citymarketing is een waardevolle partner 
in marketing. Onze expertise delen we 
door met zoveel mogelijk mensen samen 
te werken. We hebben ervaring, kennis 
en een schat aan marketingmateriaal in 
huis voor iedereen die interesse heeft 
in Terneuzen. Daarnaast creëren we 
zichtbaarheid door het verspreiden van 
verhalen uit de stad.



Ingmar Vermeulen

“We kunnen het water niet terugbrengen 
in de stad, maar we kunnen wél de stad 
meer naar het water richten. Terneuzen 
heeft met haar ligging aan het water al een 
onderscheidende kracht. De combinatie 
van het centrum met de boulevard is uniek. 
Door beleving toe te voegen in de openbare 
ruimte vergroot je de aantrekkingskracht. 

Ingmar Vermeulen is vanaf het allereerste 
uur bestuurslid van Stichting Citymarketing 
Terneuzen. Als makelaar vertegenwoordigt 
hij in dit gezelschap met name de functie 
bouwen en wonen. In het gesprek gaat 
het veel over Terneuzen; hoe kan het ook 
anders met een rasechte Terneuzenaar. 
Toch benadrukt hij herhaaldelijk dat de focus 
breder is en de stichting zich wenst in te 
zetten voor álle kernen. “In de kernen zie 
ik leuke initiatieven, als we die weten te 
verbinden dan zijn we als regio sterker.”    

Leefbare centrum
Ingmar is positief over het huidige 
woonklimaat. Er is naar zijn idee een breed 
aanbod. Voor starters op de woonmarkt 
signaleert hij echter veel behoeft naar jonge 
betaalbare woningen. En huurwoningen 
hebben behoorlijk hoge prijzen bereikt. Ook 
de voorzieningen zijn op orde. “Idealiter zou 
ik het centrum levendiger willen zien, met 
meer woonvoorzieningen. Mensen die in het 
centrum wonen, brengen letterlijk leven 
met zich mee. Ze gebruiken de openbare 
ruimtes, doen boodschappen en gaan uit eten. 
Langzaam zie je in Terneuzen een ontwikkeling 

waarbij zowel gezinnen, als jongeren en 
senioren in de binnenstad neerstrijken. Dat 
vind ik positief. In dat opzicht mis ik nog een 
zorgfunctie in de stad. Door mijn ervaringen 
als makelaar merk ik dat mensen enthousiast 
zijn om in de stad te wonen. Ze zien de 
toekomst voor Terneuzen positief.”

Ambassadeurs
Wat de activiteiten van Citymarketing betreft, 
is Ingmar overtuigd van de meerwaarde ervan. 
“De stad heeft kleur gekregen. Ik heb het 
gevoel dat Terneuzenaren positiever oordelen 
over hun stad. En dat mag ook wel. Kom je 
in Hulst of Sluis dan praat iedereen daar vol 
trots over. In Terneuzen was dat tot voor kort 
anders. Nu zie ik het tij keren. Op social media 
worden leuke verhalen verteld over de stad. 
Zo worden onze eigen inwoners belangrijke 
ambassadeurs. Een belangrijke taak voor 
ons is het leggen van verbindingen. Daarbij 
proberen we oog te hebben voor verschillende 
belangen: stad én kernen bijvoorbeeld, grote 
internationale concerns maar ook het lokale 
mkb. Zo worden we een gemeente waar 
iedereen zich bij en in thuis voelt.” 

‘De stad heeft

kleur gekregen.’
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‘eigen koers 
varen en 
daarna
vasthouden’

Joan Nuijten-Muller

“In mijn ogen is het belangrijk 

dat we als stichting nu 

koers houden en consistent 

en gestructureerd te werk 

blijven gaan. Er zijn zoveel 

stakeholders en iedereen 

heeft een andere mening. 

Daarom is het belangrijk 

om tot één plan te komen, 

dat breed wordt gedragen 

door inwoners, bedrijven en 

gemeente.”

Goed wonen en leven 
in héél Terneuzen 
 
Consistentie, dat is het woord waarop Joan 
Nuijten-Muller van Multraship regelmatig 
terugkomt. In haar ogen is dit cruciaal voor 
het succes van Citymarketing Terneuzen. 
Haar gedachte daarbij is dat ideeën en 
initiatieven tijd nodig hebben om te rijpen 
en tot volle bloei te komen. Versnipperde 
initiatieven en voortdurend de bakens 

verzetten, zoals in het verleden gebeurde, is 
volgens Joan weinig effectief.

Attractief woon- en 
werkklimaat 
Joan is geboren en getogen in Terneuzen. 
Haar familie wordt meer dan eens in één adem 
genoemd met de stad. “Ik voel me verbonden met 
het wel en wee van de stad. Ik ben hier opgegroeid 
en voelde, net als de jeugd nu, sterk de behoefte 
hier zo snel als mogelijk weg te gaan. Nu realiseer 
ik me hoeveel fijne herinneringen ik heb aan mijn 
jeugd hier. Het viel uiteindelijk dus wel mee”, lacht 
ze. Joan is sinds de start van Citymarketing actief 
in het stichtingsbestuur, waarin zij met name de 
havengerelateerde bedrijven vertegenwoordigd. 
“Het is belangrijk voor de regio dat de jeugd 
terugkomt. Daarvoor is een attractief woon- en 
werkklimaat noodzakelijk, want gelet op de de 
economische groei hebben bedrijven nu volop 
mankracht nodig.” 

Bruisende binnenstad 
Als Joan achter een tekentafel de stad kon 
tekenen, dan zou Terneuzen over vijf jaar volop 

profiteren van de huidige economische groei en de 
aanleg van de Nieuwe Sluis. Dat is dan zichtbaar 
aan onder andere de uitstekende verbindingen 
met Vlaanderen en rest van Nederland en aan de 
bruisende binnenstad met winkels en horeca. “We 
hebben in onze gemeente een dubbele uitdaging. 
Niet alleen hebben we te maken met veranderend 
koopgedrag, maar ook met vergrijzing. Ik denk 
dat het belangrijk is om met Terneuzen, de 
belangrijkste kern in de gemeente, te beginnen. 
Maar uiteindelijk richten we ons ook op de andere 
kernen. Het gaat uiteindelijk om goed wonen en 
leven in héél Terneuzen.”

Koers houden
Terugkijkend op de afgelopen periode is Joan 
trots op het feit dat de gemeenteraad Bureau 
Citymarketing Terneuzen het vertrouwen heeft 
gegeven verder door te groeien. Daarnaast zijn de 
partnerships met verschillende regionale bedrijven 
in haar ogen belangrijk. “We hebben een nieuw 
bestuur, waarin veel inzichten bij elkaar zitten. De 
basis ligt er. We moeten nu onze eigen koers gaan 
varen en daaraan vasthouden.”
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Geerten van Dijk is directeur van 
het Dow Industriepark. De afgelopen 
twee jaar heeft hij zich namens 
Dow actief bezig gehouden met de 
leefbaarheid in Zeeland en meer 
specifiek in Terneuzen. Om die 
reden lag een verzoek om toe te 
treden tot het dagelijks bestuur van 
Stichting Citymarketing Terneuzen 
voor de hand. Hij zei ja, omdat de 
leefbaarheid hem aan zijn hart 
gaat. “Mijn ambitie is een meer 
uitgebalanceerde stad. Met name 
jonge mensen zijn in de afgelopen 
jaren teveel overgeslagen. Op 
gebied van huisvesting en openbaar 
vervoer ligt er een grote uitdaging, 
met name voor de internationale 
populatie.”

Geerten is overtuigd van de 
meerwaarde die Citymarketing voor 
Terneuzen kan hebben. De grootste 
uitdaging is naar zijn idee het 
betrekken van jonge mensen bij wat 

er in Terneuzen gebeurt. “We zijn jongeren 
in de afgelopen tijd vergeten, zowel op 
het gebied van huisvesting, winkels en 
uitgaansgelegenheden.” Ook signaleert hij 
een noodzaak om de stad internationaler 
te positioneren, mede ingegeven door de 
ontwikkelingen bij zijn eigen werkgever. 
“Dow, maar ook andere bedrijven, heeft veel 
jonge mensen aangenomen, waarvan een 
flink deel uit het buitenland komt. Ik pleit 
ervoor om niet alles uitsluitend meer in het 
Nederlands te doen, maar ook in het Engels. 
Als citymarketing zullen we voortaan ook 
Facebook berichten in het Engels posten. 
Zo zullen ook andere nationaliteiten zich 
thuis voelen in onze stad.” 

spilfunctie
Dat laatste is in zijn ogen bijzonder belangrijk. 
Want natuurlijk kunnen werknemers ook in Gent 
of Bergen op Zoom gaan wonen, maar Geerten 
houdt ze graag binnen Zeeuws-Vlaanderen. “Het 
is fijn als mensen dichtbij hun werk kunnen 
wonen.  Daarnaast hebben we deze mensen 
in onze regio nodig, om de voorzieningen zoals 
winkels, scholen en openbaar vervoer op een 
goed niveau te brengen en te houden. Ik realiseer 
me dat ook in Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen 
veel werknemers wonen, maar Terneuzen heeft 
naar mijn idee een belangrijke spilfunctie in de 
regio en samenwerken is de sleutel tot succes. 
Die functie moeten we verder versterken. Oók 
voor de eigen inwoners. Op de zaterdagen waarop 
de tunnel tolvrij is, loopt Zeeuws-Vlaanderen leeg 
richting ‘de overkant’. Die stroom moeten we 
zien om te draaien.”

‘Jonge mensen zijn in 
de afgelopen jaren 
te veel overgeslagen’

Geerten van Dijk
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Nog regelmatig worden Citymarketing 
Terneuzen en centrummanagement 
in één adem genoemd. Logisch 

misschien, maar onterecht. Stichting 
Citymarketing Terneuzen ontstond 

weliswaar in 2015 ná het opheffen van de stichting 
centrummanagement, maar feitelijk houdt daar het 
raakvlak op. “De kracht van Citymarketing Terneuzen 
is dat het zich richt op de promotie van de 
gemeente. De activiteiten zijn veel breder en dragen 
bij aan een goed imago en een prettige woon- , werk- 
en leefomgeving.”

We vragen drie direct betrokkenen naar het verschil 
tussen toen en nu. Petra de Vliegher is contactpersoon 
voor citymarketing bij de gemeente Terneuzen 
en nauw betrokken bij de ontwikkelingen in de 
binnenstad. Zij legt uit dat niet alleen de doelstelling 
van Stichting Citymarketing Terneuzen breder is, 
maar dat ook de financiering anders geregeld is. 
“In centrummanagement waren hoofdzakelijk de 
verschillende ondernemersverenigingen uit Terneuzen 
vertegenwoordigd. Zij legden ieder een bepaald bedrag 
in. De huidige Stichting Citymarketing Terneuzen 
krijgt subsidie van de gemeente. Die heeft daarbij 
als opdracht meegegeven dat ook het bedrijfsleven 
financieel moet bijdragen.”

Verbinding zoeken
Bram Stoffels is circa tien jaar actief geweest als 
centrummanager. “Het budget destijds was beperkt. 
Ik richtte me vooral op de organisatie en coördinatie 
van evenementen in de binnenstad en probeerde 
bedrijven te enthousiasmeren naar hier te komen. 
Van leegstand was toen weliswaar nauwelijks 
sprake, maar de promotie van het centrum van 
Terneuzen bij bedrijven was ook één van mijn taken.” 
Bram is blij met de keuze van de gemeente om met 
citymarketing te starten. “De promotie van de stad 
kan altijd beter. Het is fijn dat er nu meer financiële 
middelen zijn en dat de stichting breed gedragen 
wordt.” Ook Martijn van Battum, voorzitter van 

Citymarketing is professioneler 
en heeft veel meer power

ondernemersvereniging Bizzy en bestuurslid bij 
Stichting Citymarketing Terneuzen, is overtuigd 
van het belang van de Citymarketing Terneuzen. 
“Binnen deze stichting zitten we met veel partijen 
bij elkaar. We zoeken veel meer naar verbinding met 
bewoners en bedrijven. De organisatie is bovendien 
professioneler en heeft veel meer power.” 

Positieve ontwikkelingen
Alle drie zijn het erover eens dat het optimisme 
terug is in de stad. Ze roemen de eenduidige 
promotie en de communicatie via social media. 
“Het is belangrijk om inwoners te betrekken 
bij de activiteiten. Om die reden zou ik soms 
graag zien, dat zaken sneller gaan. De Kop van 
de Noordstraat staat gelukkig nu in de steigers. 
Dat is nodig, want mensen moeten ook kunnen 
zien dat er dingen gebeuren”, meent Martijn. 
Bram constateert dat ontwikkelingen als de 
Nieuwe Sluis en vele nieuwbouwprojecten een 
goede promotie zijn voor de stad. In zijn ogen 
liggen er nog kansen in het aantrekken van 
Vlamingen. Petra sluit zich daarbij aan, maar 

kijkt verder dan Vlamingen alleen. “Door de 
groei van verschillende bedrijven, komen er veel 
nieuwe inwoners naar Terneuzen. Ik denk dat 
het goed is om te achterhalen wat hen beweegt 
en wat ze zoeken in een stad.”  

Bruggenbouwen
Uitdagingen zijn er nog genoeg, ook daarover 
zijn Petra, Bram en Martijn het eens. “De 
dynamiek is terug, bedrijven investeren, alleen 
het winkelgebied doet het minder goed”, 
verwoordt Petra het sentiment. “Dat is een 
trend die zich in heel veel plaatsen voordoet en 
dat vraagt om oplossingen. Ook daarin is samen 
optrekken belangrijk; je hebt elkaar nodig. 
Sara is gelukkig een echte bruggenbouwer. 
Ze legt contact met tal van partijen. Ook de 
samenwerking tussen de gemeente en Bureau 
Citymarketing is prettig. Er is sprake van een 
positieve wisselwerking. In de eerste jaren is 
er veel aandacht geweest voor strategie en 
positionering van de stad. We komen in de fase 
van aanpakken en doen.” 

Centrum 
Management 

versus 
Citymarketing
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“Ik werk nu ruim drie jaar in 
Terneuzen en sinds maart voor 
Bureau Citymarketing Terneuzen. 

Ik heb de stad Terneuzen zelf écht 
moeten ontdekken. Zoals veel andere 

mensen uit Hulst en omgeving had ik last 
van vooroordelen als saai, stil en leeg. Inmiddels 
weet ik beter. Terneuzen timmert hard aan de 
weg en is volop in beweging. Er zijn steeds meer 
redenen om naar Terneuzen te komen.”

Nikki Kempenaars is marketing- en 
communicatiemedewerkster. Zij is een van de 
gezichten achter alle posts op Facebook en 
Instagram. Wie Stad Terneuzen volgt, krijgt een 
fantastisch beeld van wat de stad te bieden 
heeft. Nikki deelt mooie foto’s, leuke tips en 
interessante verhalen waarmee de stad tot leven 
komt. “Ik vind het geweldig om op deze manier 
betrokken te zijn. Mijn angst dat ik Terneuzen 
misschien onvoldoende zou kennen, was niet 
terecht. Iedereen is open en werkt mee. Op 
die manier leer ik gaandeweg de kwaliteit en 
het aanbod kennen. Aan de hand van allerlei 
zogeheten inhaakdagen kom ik tot verhalen. Zo 
geeft Terneuzen langzaam haar geheimen prijs. 
Bovendien is Sara een onuitputtelijke bron van 
enthousiasme. Dat werkt aanstekelijk.”

Werk aan de winkel
Natuurlijk ziet Nikki dat er nog werk aan de 
winkel is. Letterlijk, want de binnenstad 
verdient in haar ogen een nieuwe invulling. “Ik 
zie zoveel potentie. Er staan prachtige panden, 
die wachten op ambitieuze ondernemers. Dat 
geldt ook voor de middelbare scholieren in onze 
stad. Een fantastische doelgroep, waarvoor op 
dit moment te weinig te beleven valt. Ze vallen 
buiten de boot en dat kan niet de bedoeling 
zijn. Dit is immers de groep mensen die we 
nadrukkelijk hier willen houden.”

‘Er zijn steeds 
meer redenen 

om naar 
Terneuzen 

te komen’ 

Goed wonen en werken
Nikki zelf is een schoolvoorbeeld van een 
jonge Zeeuws-Vlaming die pas na haar studie 
de kwaliteiten van Zeeuws-Vlaanderen leerde 
zien. “Ik had altijd het idee dat ik na mijn studie 
in Tilburg zou blijven. Toch liep het anders. Ik 
ontmoette mijn partner en ik woon en werk hier 
nu ontzettend naar mijn zin. Ik denk dat daarin 

ook de grootste uitdaging schuilt voor Bureau 
Citymarketing: de eigen inwoners meekrijgen. 
Leuk in dat verband zijn de vele positieve reacties 
op de posts van Stad Terneuzen. En zit er al eens 
een negatieve lading in, dan zijn er genoeg trouwe 
volgers die daar een positieve draai aangeven. 
Onze community groeit elke week, dat is een 
beloning voor onze inzet ”

Nikki 
Kempenaars
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Wout den Doelder

 “Ik hecht veel waarde aan de uitstraling 
van winkelgebieden. Ze moeten schoon 
en fris zijn. Verder denk ik dat het 
belangrijk is om winkels te clusteren, 
zodat mooie compacte winkelgebieden 
ontstaan, waar het gezellig winkelen is. 
Natuurlijk, dat klinkt utopisch maar het 
is haalbaar. Citymarketing Terneuzen 
kan dat niet alleen. Ook ondernemers, 
gemeentebestuur en vastgoedeigenaren 
hebben daarin een rol. Laat die laatste 
groep bijvoorbeeld genoegen nemen met 
minder huuropbrengst. Alles beter dan 
leegstand.”

Wout den Doelder is sinds enige maanden 
bestuurslid van Stichting Citymarketing 
Terneuzen. Een functie waarop hij reageerde, 
toen hij hoorde dat deze vacant was. “Ik ben 
oud-winkelier in Terneuzen en draag dat centrum 
een warm hart toe. Mijn ondernemershart klopt 
nog altijd. Vanuit die passie zet ik me graag in 
voor met name de detailhandelszaken in onze 
gemeente.”

Terneuzen in de kijker 
Over de rol van Citymarketing Terneuzen is Wout 
ronduit enthousiast. “Citymarketing Terneuzen 
zorgt ervoor dat Terneuzen in de kijker blijft. De 
nieuwe, herkenbare stijl vind ik erg mooi. Ik vind 
het echt goed dat je dit op alle uitingen terugziet. 
Zelf ben ik een voorstander van de inzet van het 
thema de Vliegende Hollander. Ik vond de recente 
licht- en geluidshow in de Herengracht hiervan 
een mooi voorbeeld. Verder ben ik blij met de 
koppelingen die gemaakt worden met bijvoorbeeld 
wonen, werken en studeren. 

‘Mijn inzet? 

Mooie compacte 
winkelgebieden’

Ook deze professionals zijn vertegenwoordigd in 
het bestuur. Zo versterken deze aspecten elkaar.”

Bevoorrecht
“De grootste uitdaging voor Bureau Citymarketing 
is naar mijn idee onze eigen bewoners ervan 
overtuigen dat ze in een mooie stad leven. We zijn 
bevoorrecht met het water waaraan we wonen. 

Verder vind ik dat het gemeentebestuur 
zich meer moet realiseren dat we Terneuzen 
op de kaart moeten blijven zetten en dat 
Citymarketing daarin hun partner is. Dat 
gaat verder dan alleen roepen over de 
vestiging van een nieuw bedrijf ergens op 
een industrieterrein. En ja, dat vergt ook een 
ruimhartiger financiële bijdrage.”



Stichting Citymarketing Terneuzen krijgt 
een steeds vastere voet in de gemeente 
Terneuzen. Steeds meer bedrijven sluiten 
zich aan. Dat is belangrijk, zo wordt 
Citymarketing breed gedragen . Bovendien 
was dit één van de opdrachten die de 
gemeenteraad het bestuur meegaf bij 
het toekennen van de subsidie voor de 
komende vier jaar.  Vlaeynatie, Trinseo 
en Yara hebben zich inmiddels voor vier 
jaar verbonden aan Bureau City Marketing 
Terneuzen. 

Paul Van den Broeck, CEO van Vlaeynatie, 
was direct enthousiast over een mogelijke 
samenwerking. “Vanaf het allereerste moment 
stond ik erachter. Op deze manier samenwerken, 
vind ik een briljant idee. Zo maak je gezamenlijk 
werk van een aangenaam woon- en leefklimaat en 
krijgen we tegelijkertijd de kans om onszelf als 
bedrijf te presenteren.” 

Terneuzen en de kernen
Frans Kempenaars, algemeen directeur van 
Trinseo en Michèle Koch, Communicatie Specialist 
bij Yara Sluiskil sluiten zich bij Van Den Broeck 
aan. Kempenaars zegt daarover: “Als grote 
werkgever in de gemeente Terneuzen vind ik het 
belangrijk dat Trinseo een bijdrage levert aan de 
leefbaarheid van de stad. Het is naar mijn idee 
belangrijk om samen te werken en Terneuzen nóg 
aantrekkelijker te maken als vestigingsplaats.” 
Koch wijst in dat verband ook nadrukkelijk op 
de kernen.  “Yara probeert een steentje bij te 

Krachten bundelen
Het partnership met Stad Terneuzen is voor 
Kempenaars om meerdere redenen belangrijk. 
“Vanuit persoonlijke interesse vind ik het 
uitdagend om mee te helpen aan het versterken 
van de aantrekkelijkheid van Terneuzen. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om de naam 
Trinseo wat breder uit te dragen. Het belangrijkste 
is echter dat Bureau Citymarketing Terneuzen 
een groot aantal partijen achter zich heeft staan, 
waaronder ook de gemeente Terneuzen zelf. Op 
deze manier wint de organisatie aan kracht en is 
het in staat om verschillende losse initiatieven 
te bundelen onder één gezamenlijke noemer.” 
Ook Van den Broeck gelooft in de kracht van een 
overkoepelend orgaan, dat de bijdragen van alle 
partners op een slimme manier inzet. “Zo kunnen 
zij evenementen organiseren of steunen waarvan 
de hele gemeenschap kan genieten. Dát is in mijn 
ogen belangrijk. Want Terneuzen is een mooie, 
leefbare stad, maar het kan natuurlijk altijd nog 
beter. Ik ben ervan overtuigd dat als het goed gaat 
met Terneuzen, het ook goed gaat met ons.”

dragen aan de leefbaarheid van de omgeving van 
onze fabriek. Bureau Citymarketing organiseert 
activiteiten ter promotie van de stad én omgeving. 
Zij doen dit door bestaande initiatieven te 
verbinden en daarmee een sterk merk te creëren. 
De inwoners van de kleine kernen rondom de 
fabriek willen wij daar graag bij betrekken.”

Volop werkgelegenheid
Van den Broeck wijst op de krappe arbeidsmarkt, 
waardoor het steeds dringender wordt om 
(nieuwe) werknemers een aangenaam woon- 
en werkklimaat te bieden. “Ik verwacht op 
termijn nieuwe mensen te werven, ook young 
professionals. We werven deze mensen 
hoofdzakelijk aan de Nederlandse kant van 
deze regio, en dan met name in een straal tot 
aan Middelburg.” Voor het werven van nieuwe 
medewerkers kijkt ook Trinseo verder dan de 
regio Zeeuws-Vlaanderen. Kempenaars: “De 
(technische) disciplines die wij zoeken, zijn hier 
beperkt beschikbaar. Dat geldt voor zowel mbo-, 
hbo- en wo-functies. We moeten hiervoor elders 
werven. Het aantrekken van nieuwe mensen 
wordt steeds lastiger. We investeren daar veel in. 
Sollicitanten kijken verder dan Terneuzen alleen. 
Ze betrekken daarbij ook het achterland zoals 
Gent en Middelburg. En velen kiezen ervoor om 
juist ook daar te gaan wonen. Ik zou hen graag 
voor Terneuzen zien kiezen.” Koch vult aan dat 
een bruisende omgeving belangrijk is voor de 
medewerkers en hun families. Daarnaast zorgt dit 
ervoor dat jongeren en studenten de gemeente 
Terneuzen als een dynamische en aantrekkelijke 
vestigingsplek zien.

Michèle Koch 
Foto: Wim Kooijman

Frans 
Kempenaars

Onze Partners

Paul 
van den Broeck
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‘Het is geweldig om een 
bijdrage te kunnen leveren 
aan de opbloei van heel 
Terneuzen.’

Kenny de Rooij

“Van jongs af aan woon ik al in Hoek. Nu ik bestuurslid ben, vind ik het om die 
reden erg belangrijk om ook de kernen te betrekken bij onze inspanningen voor een 
beter woon-, werk- en leefklimaat.” Kenny volgt dit jaar Jeroen de Feijter op in het 
bestuur van citymarketing. TWZ is al sinds de start in 2015 actief betrokken.

veel jongeren heb ik buiten de regio 
gestudeerd. Na mijn studie in Tilburg 
ben ik teruggekomen. Het is geweldig 
om een bijdrage te kunnen leveren aan 
de opbloei van de stad en de Gemeente 
Terneuzen. In combinatie met de andere 
bestuursleden is het denk ik goed dat ik 
iets jonger ben en veel met jonge mensen 
omga. Op die manier kan ik ook die die 
stem laten horen.”

sinds de start in 2015 actief betrokken. 
Kenny de Rooij is operationeel 
manager bij Tempo Team in Terneuzen. 
Daarnaast is hij actief als bestuurslid 
bij ondernemersvereniging TZW. 
Vanuit die rol neemt hij zitting in het 
stichtingsbestuur van Citymarketing. 
“Ik vind het leuk om op deze manier 
met Terneuzen bezig te zijn. Ik woon 
hier, ik werk hier en ik tennis hier. Zoals 

Bruisend centrum 
Bruisend centrum en aantrekkelijke kernen
Dat laatste is in de ogen van Kenny belangrijk. 
Daarbij kijkt hij nadrukkelijk verder dan 
alleen het centrum van Terneuzen. “Met een
werkgroep zijn we al actief de wensen vanuit 
de kernen te inventariseren. Mijn ambitie is 
tweeledig; ik vind het belangrijk dat Terneuzen 
een bruisend centrum krijgt en dat we, samen 
met alle kernen, tot leuke activiteiten kunnen 
komen. De Winterfever van afgelopen jaar 
is een mooi voorbeeld van wat je samen 
kunt doen. Het zorgde voor ‘reuring’ in de 
doorgaans stille wintermaanden. Iedereen die 
ik mijn omgeving sprak over het evenement, 
waardeerde het enorm.”

Krappe arbeidsmarkt
De grootste uitdagingen voor Citymarketing 
Terneuzen zijn in de ogen van Kenny het 
meekrijgen van de kernen en de grote lokale 
bedrijven. Wat dat laatste betreft wijst hij op 
de krappe arbeidsmarkt. “De voorspellingen 
zijn dat in 2022 er tegenover iedere kandi-
daat vijf vacatures staan. HBO- en WO-ers 
trekken weg en komen maar mondjesmaat 
terug. Ook voor bedrijven is het dus 
belangrijk om een bijdrage te leveren 
aan een gunstig woon-en werkklimaat. 
We moeten mensen hierheen weten 
te halen en dat kan alleen met een 
aantrekkelijke woonomgeving waar 
regelmatig iets te beleven valt.”
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“Natuurlijk, Terneuzen is méér dan 
alleen de Terneuzense binnenstad. 
Toch ben ik ervan overtuigd dat dit 
de motor is. Draait het daar goed, 
dan is dat automatisch ook merkbaar 
in de regio. We moeten ons om die 
reden focussen op de stad. Niet 
alleen lokaal en regionaal. Maar ook 
landelijk moet het besef groeien dat 
we hier veel te bieden hebben”

Wie Peter Koole kent, weet dat hij 
Terneuzen een warm hart toedraagt. 
Daarbij is hij niet bang om zijn 
mening te laten horen. Een goede 
eigenschap voor een bestuurder van 
Stichting Citymarketing Terneuzen. 
Peter vertegenwoordigt de sector 
horeca in het gezelschap, maar heeft 
natuurlijk een veel bredere kijk op 
zaken. “Ik verdien al vanaf mijn 21e 
jaar mijn boterham in deze stad. Dat 
deed ik onder andere als directeur 
van horecagroothandel P.C. Koole 
en later als vestigingsdirecteur 
van Sligro Terneuzen. Kort na mijn 
carrière als ondernemer werd ik 

gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. 
Ik doe dat graag. Ik voel me betrokken bij de stad 
en wil graag iets terug doen. Het is een uitdaging 
om Citymarketing Terneuzen goede, vaste grond te 
bieden met méér power.”

Onderscheidend aanbod 
De ambities van Peter richten zich allereerst op 
de binnenstad. Hij legt uit waarom dit in zijn ogen 
nodig is. “Het is belangrijk om een onderscheidend 
aanbod te hebben. Bezoekers komen niet naar 
de stad om alleen maar te winkelen. Daar zijn 

‘Het is belangrijk om 
een onderscheidend 
aanbod te hebben’

Peter Koole

andere steden veel beter in. Wat wij bieden is 
een combinatie van winkelen, eten en een mooie 
wandeling over de boulevard. 
Dat maakt onze stad uniek en dat benutten we 
met citymarketing in de positionering van de 
stad. Daarbij moeten we het aanbod vergroten en 
vernieuwen zodat steeds meer mensen kiezen voor 
Terneuzen.” 

Meerwaarde
Peter is overtuigd van de meerwaarde van 
Citymarketing Terneuzen. Hiermee is de 

achteruitgang van de stad een halt toegeroepen 
en is er een structuur neergelegd waarop nu 
gebouwd kan worden. “Het is leuk om te zien 
dat we een actief bestuur hebben. Iedereen 
is bereid zijn schouders eronder te zetten om 
Terneuzen nadrukkelijk op de kaart te krijgen. 
Daarbij is het prettig dat ook de gemeenteraad 
en het bedrijfsleven ons als een volwaardige 
partner ziet. We zijn goed op weg. De grootste 
uitdagingen daarbij zijn in mijn ogen het creëren 
van vernieuwend aanbod in de stad door o.a. 
het organiseren van aansprekende activiteiten. 
Winterfever is daarvan een goed voorbeeld.” 
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‘Positief vind ik de goede samenwerking met het 
bureau, waar mensen werken met hart voor de stad.’

“Ik ontmoet in mijn winkel regelmatig Vlamingen. Zij spreken 
vaak vol lof over de stad. Ze maken een wandeling langs de 
Scheldeboulevard, lunchen op de Markt en gaan vervolgens 
winkelen. Het is voor een stad als Terneuzen belangrijk 
dat óók de eigen inwoners die kwaliteiten gaan zien en 
waarderen. We moeten het namelijk vooral van hen hebben.”

Als ondernemer in de binnenstad en voorzitter van 
ondernemersvereniging Bizzy Terneuzen was het toetreden 
van Martijn van Battum tot het bestuur van stichting 
Citymarketing Terneuzen min of meer vanzelfsprekend. “Ik vind 
het een eer om hiervan deel te mogen uit maken. Het gaat 
voor een belangrijk deel over de binnenstad en de ondernemers 
die daar gevestigd zijn. Het is geweldig om de kans te krijgen 
daarover mee te praten.”

Verbinden winkelcentra
Wie Martijn vraagt naar een vergezicht, hoort 
ambities over een compact centrum en ludieke 
manieren om bezoekers te trekken. “Het is 
belangrijk dat we Kennedy-West, Schuttershof, 
de Kop van de Noordstraat en de binnenstad 
met elkaar verbinden. Als ik zie hoe druk het 
in de nieuwe winkelgebieden is, moeten we 
zoeken naar een manier om die bezoekers 
ook naar de binnenstad te trekken. De entree 
zoals die nu is, is verre van aantrekkelijk. 
Ik heb weleens gekscherend geopperd om 
die verbinding met een skilift te realiseren. 
Natuurlijk moet de basis in de binnenstad 
daarvoor op orde zijn, dat wil zeggen een 
aantrekkelijk winkelaanbod en goede horeca. 
Op dat gebied moeten we nog stappen maken.”

Ambassadeurs
Over de rol van Citymarketing Terneuzen is 
Martijn enthousiast. Vooral ook omdat hij 
signaleert dat er zaken veranderen. “Door 
Citymarketing Terneuzen is de communicatie 
eenduidiger en daarmee duidelijker. Positief 
vind ik de goede samenwerking met de 
gemeente, het dynamische bestuur en het 
bureau, waar mensen werken met hart 
voor de stad. Mij valt op dat de stemming 
langzaamaan steeds optimistischer wordt. 
Heel simpel: als ik de reacties op de posts op 
Facebook volg, zie ik steeds vaker positieve 
reacties. Dat is goed. Als onze eigen inwoners, 
met hun eigen foto’s en eigen verhalen, 
ambassadeurs worden voor de stad, zijn we 
op de goede weg.”

Martijn

van Battum



Willy van Gremberghe, inwoner
Betrokken bij de stad
“Er gebeurt veel in Terneuzen. Ik geloof niet 
dat dat nou per se heel anders is dan vroeger. 
Toen werd er ook al van alles georganiseerd, 

maar je krijgt informatie over wat 
er hier allemaal gebeurt wel 

veel beter mee, of het nou 
gaat om evenementen 
of werkzaamheden. Die 
zichtbaarheid is wel een 

groot verschil ten opzichte van 
vroeger. Toen was dat allemaal 

echt minder. Dat je het nu zo goed 
meekrijgt, is prettig. Het zorgt namelijk niet 
alleen dat je op de hoogte bent, maar ook dat 
je meer betrokken bent bij de stad. En dat 
zorgt dat het hier weer beter wonen is. Iets 
wat ik heel mooi vond, was die lichtshow 
bij het beeld van Vliegende Hollander. Dat 
soort dingen geeft toch wat extra’s aan het 
centrum. Dat heeft een stad nodig.”  

Mark van Eenenaam en Joost d’Hondt, 
restaurant t’ Zusje

Er gebeurt heel veel in Terneuzen en er staat 
nog veel meer te gebeuren. Dit is voor ons als 
ondernemers een prima moment om daarop in te 
haken. We verwachten dat Terneuzen gaat groeien 
en dit is dus een geweldig moment om ’’t Zusje 
te openen. Dat komt ook door de organisatie van 
de Citymarketing. Je merkt dat ze hard bezig 
zijn alles nieuw leven in te blazen. Sara is daarbij 
een echte cruciale spil samen met de voorzitter. 
Doordat zo’n organisatie de boel aanjaagt, zijn de 
ondernemers hier ook gemotiveerder om zich in te 
zetten voor de stad.

Rick Bult, leerling Lodewijkcollege

Sinds citymarketing een actieve rol heeft aangenomen in 
het positief profileren van de stad, worden er steeds meer leuke 
activiteiten en ondernemingen gestart. Goed dat Terneuzen zich op 

de kaart begint te zetten. Terneuzen is helemaal niet zo saai! 
Als voorzitter van de leerlingenraad van het Lodewijk College vind 

ik het belangrijk om een relatie te hebben met citymarketing 
om onze jongeren te betrekken bij onze stad. Door middel van 
eigentijdse middelen zoals social media en fysiek promotie-
materiaal wordt onze doelgroep bereikt. Zo kunnen ze jongeren 

binden aan de regio. Er zijn leuke mensen en voldoende werk-
gelegenheid! Met enige regelmaat werkt de leerlingenraad met Stad 

Terneuzen samen: winacties, promotie van evenementen, feiten over de stad, etc. 
Maar in de toekomst wellicht ook andersom. Zo zijn wij, in samenwerking 
met citymarketing, aan het kijken naar een wekelijks interviewformat op 
InstagramTV. Kortom, de leerlingenraad en ik zijn erg benieuwd naar wat de 
samenwerking zal opleveren voor de jongeren in Terneuzen. 

Lieselotte Spuessens, Portaal van Vlaanderen

Het valt mij op dat Terneuzen hard bezig is om de 
aantrekkingskracht van de stad te verbeteren en de
naamsbekendheid te vergroten. Er worden leuke (nieuwe) 
activiteiten en evenementen georganiseerd. Ook is er meer 
interactie tussen de stad, bewoners, het bedrijfsleven en 
bezoekers. Ik ben vaak verrast door de leuke berichten, 
weetjes en acties die voorbijkomen op Social Media. 
De stad is hierdoor constant zichtbaar. Een tijdje geleden 
woonde ik een presentatie bij van Sara met als onderwerp: 
“Hoe zetten we Terneuzen op de kaart?” Zij gelooft in de 
ambitie die de Stad Terneuzen heeft en straalt dit uit! 
Leuk om te zien hoe ze met haar enthousiasme anderen 
meeneemt. Het Portaal van Vlaanderen is een belangrijke 
attractie voor Terneuzen. Als kersverse manager hoop ik dat 
het Portaal de komende jaren gaat groeien op het gebied 
van bezoekersaantallen d.m.v. nieuwe arrangementen en 
samenwerkingen met bedrijven en attracties in de omgeving. 
Fijn dat de samenwerking met citymarketing er nu ook is.

Onze 
ambassadeurs



Op de cover zie je de complimentenmeisjes. Op 15 augustus schreven de 

complimentenmeisjes complimenten voor de bezoekers van Terneuzen. 
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