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Kansen en kwaliteiten

Terneuzen is een stad met een eigen gezicht. Een 
dynamische stad met moderne architectuur, omringd 
door water en natuur. Met een ondernemende bevolking 
bestaande uit vele nationaliteiten. Een grensverleggende 
stad, letterlijk. We zoeken onze partners op over de grens. 
2018 was het eerste jaar van North Sea Port, een fusie 
tussen de zeehavens Gent, Terneuzen en Vlissingen. 
In 2018 merkten we ook meer van de werkzaamheden 
rondom de bouw van de Nieuwe Sluis. Alles om ons heen is 
in beweging. Dit brengt een voelbare energie met zich mee. 
Toch kent de stad ook uitdagingen. Winkelleegstand en 
het vertrekken van jongeren uit onze regio zijn topics om 
actief aan te pakken. In Terneuzen liggen veel kansen en 
kwaliteiten. Dit jaarverslag geeft een beeld van hoe we met 
BUreau Citymarketing Terneuzen die kansen verzilveren en 
bekendheid geven aan de kwaliteiten van de stad. 



Citymarketing Terneuzen

Bekend maakt bemind

De bekendheid van Terneuzen heeft invloed op haar aantrekkingskracht voor 
potentiële inwoners, bezoekers, werknemers en bedrijven. Consistente, 
zichtbare en beeldvormende marketing van Terneuzen draagt bij aan de 
verdere groei. Daar profiteren we allemaal van. Door het delen van verhalen 
uit de stad creëren we positieve beeldvorming en maken van onze inwoners 
trotse ambassadeurs. 

Citymarketing strategie 2015-2018 

We zijn een zelfstandige stichting, verantwoordelijk voor de citymarketing van 
Terneuzen. We hebben een duidelijke missie: de populariteit van Terneuzen 
vergroten om de economie te versterken. We doen dit door de kwaliteiten van 
de stad zichtbaar te maken bij heel veel mensen. Zowel in de media als in 
de stad. We doen dit in samenwerking met onze inwoners, de gemeente, het 
VVV, bedrijven, ondernemersvereniging Bizzy, maatschappelijke-, culturele- en 
kennisinstellingen. 

De basis voor onze werkzaamheden is vastgelegd in het Citymarketing 
strategie 2015-2027. 2018 was het eerste jaar van de middellange termijn. 
Er werd duidelijk gekozen voor een betere spreiding van zichtbaarheid 
en middelen over het hele jaar. In december gaf de gemeenteraad ons het 
vertrouwen in de vorm van een raadsbesluit. Voor een periode van vier jaar 
wordt opnieuw subsidie beschikbaar gesteld voor de citymarketing van 
Terneuzen. 



Wij focussen ons op drie kerntaken. 
Branding, marketing en onze netwerkfunctie.

Focus

Marketing
Communicatie, promotie, 

campagnes
online en offline 

Branding 
Merk Terneuzen, publiciteit, 

openbare ruimte

Netwerkfuncite 
Samenwerken, relaties opbouwen, 

aanspreekpunt

Doelstelling
Zichtbaarheid 
We maakten meer gebruik van offline en online media om 
het verhaal van de stad te vertellen. We zetten in op het 
versteken van onze eigen kanalen met positieve berichten. De 
evenementenkalender op de website werd geactualiseerd en we 
groeiden op social media door daar meer actief te zijn. 

Spreiding
Onder het motto: "de hele stad, het hele jaar" kozen we voor spreiding 
van middelen en zichtbaarheid. Dit had als gevolg dat het Festival 
Zoute Neuzen in 2018 niet plaatsvond. De evenementenkalender 
werd met een nieuw evenement aangevuld in een periode waarin 
geen activiteiten waren. Daarnaast werd meer ingezet op media en 
waren we daardoor vaker in beeld. 

.

Regionaal   
In 2018 was er aandacht voor de hele gemeente. 
We werkte intensief mee aan de realisatie van “Terneuzen BREED”. Een 
toeristisch recreatief magazine waarin de kwaliteiten van álle kernen 
zijn opgenomen. Daarnaast zorgden we voor de inhoud en presentatie 
voor het nieuwe VVV inspiratiepunt. Je ziet het terug in de thema’s, 
kleurstellingen beeldmateriaal. Het inspiratiepunt vertelt het verhaal 
van de hele gemeente.



Terneuzen BREED was een initiatief van de gemeente Terneuzen. Wij 
werkten met plezier mee aan de realisatie. Door onze brede kennis van de 
omgeving hebben we een aantrekkelijke redactielijst kunnen samenstellen. 
Verder hebben we meegewerkt aan acquisitie, het bepalen van de juiste 
vormgeving en het verzamelen van fotografie. Ons netwerk kwam hierbij 
enorm goed van pas! Terneuzen BREED werd door voorzitter Jack Begijn 
overhandigd aan de nieuwe directeur Erik van den Dobbelsteen bij de 
opening van het nieuwe VVV inspiratiepunt. Na de lancering hebben we het 
blad gepromoot in de media. Terneuzen BREED had een oplage van 50.000 

Het ICOON van Terneuzen: een uitkijktoren voor en door de inwoners van 
Terneuzen. Het ICOON van Terneuzen komt tot stand door zogenaamde 
co-creatie. Een unieke samenwerkingsvorm waarbij iedereen inspraak 
heeft in het ontwerp. Met diverse ondernemers en de gemeente 
Terneuzen vormen wij het projectgroep. Voor fase 1 werd een grote 
publiekscampagne gevoerd om zoveel mogelijk verhalen, beelden en 
tekeningen van de inwoners en bezoekers van de Gemeente Terneuzen 
te verzamelen. De website www.icoonterneuzen.nl stond hierbij centraal. 
Alle inzendingen vormen de inspiratie voor een definitief ontwerp. We 
hebben 260 inzendingen verzameld. In 2019 wordt het ontwerpfase 
gerealiseerd waarbij iedereen die zijn of haar idee heeft gedeeld mag 
stemmen op het definitief ontwerp. 
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In de buitenruimte zie je steeds meer een 
eenduidige en herkenbare vormgeving. Alle 
nieuwe visuele objecten zijn afgestemd op 
de huisstijl die vanuit citymarketing wordt 
bewaakt. 

- Vlaggen op Axelse Dam 

- Wegwijzers verbinding Kennedylaan – 
binnenstad 

- Banner ‘Welkom in gastvrij Terneuzen’  
ingang kop van de Noordstraat 

- Locatieborden ‘Terneuzen laat zich zien’ 

- Raamstickers Havenstraat  
‘huis van kapitein Willem van der Decken’

Scheeps spottersplek

De ligging van Terneuzen aan de Westerschelde 
is uniek. Nergens anders kun je de zeereuzen 
bijna aanraken. Het is iets magisch. Onze 
inwoners en bezoekers genieten dagelijks van 
het uitzicht. Bedrijven hebben zich door de 
jaren heen hier gevestigd en floreren bij een 
goede verbinding over en langs het water. 

De in 2018 gerealiseerde scheeps spottersplek 
benadrukt de waarde van onze ligging. 
Aan de westpier is een interactieve presentatie 
te bekijken over de locatie en de kunst van 
het navigeren op de Westerschelde. Aan de 
oostpier zijn zit elementen geplaatst. 

Wij mochten in de basis meedenken over 
het ontwerp van de verschillende realisaties 
van project veerhaven. Je ziet op locatie de 
huisstijl terug van de stad. Deze locatie trekt 
iedere dag bezoekers! 

Buiten



Evenementen
De evenementenkalender van Terneuzen staat van april tot en met 
oktober bijna elk weekend gevuld. Onze inwoners en bezoekers 
hoeven zich niet te vervelen!

Evenementen in de stad worden door ons ondersteund met promotie. 
In 2018 was de evenementen kalender op de website stadterneuzen.
nl volledig en actueel. We zorgden voor meer zichtbaarheid en bereik 
door het inzetten van online en offline marketing en communicatie. 
Veel evenementen zijn door ons met video vastgelegd ten behoeve 
van de promotie.  

scheldeprijs
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Ga voor het volledige overzicht van de evenementen 
naar www.stadterneuzen.nl 
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Oktoberfest
 Oud Terneuzen
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Vliegende Hollander Shantyfestival
 Centrum
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Beelden op de Scheldeboulevard
 Scheldeboulevard

After Summer Festival
 Stadhuisplein8

Kermis
 Centrum
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Kermisbraderie
 Herengracht e.o.22

Light Up Your Day
 Centrum28

Koopzondag
 Centrum30

Intocht Sinterklaas

Koopzondag 
 Binnenhaven (o.v.b.)

5
Wijnroute Terneuzen Proost!
 Centrum
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SEPTEMBER

BezoekenOndernemenWonen
C85 M10 Y100 K10C84 M55 Y18 K4C36 M100 Y37 K54

C70 M15 Y0 K0C23 M77 Y77 K72C58 M99 Y0 K0
UitkijkpuntDe Vliegende HollanderJazz (indirect centrum)

C15 M100 Y90 K10C100 M100 Y25 K25C24 M40 Y100 K14

C40 M65 Y90 K35C0 M95 Y20 K0C0 M78 Y100 K0

Horeca (eten/drinken)Vrachtschip WesterscheldeWerken

CultuurEvenementenWinkelen

Pictogrammen verzamelblad

BezoekenOndernemenWonen
C85 M10 Y100 K10C84 M55 Y18 K4C36 M100 Y37 K54

C70 M15 Y0 K0C23 M77 Y77 K72C58 M99 Y0 K0
UitkijkpuntDe Vliegende HollanderJazz (indirect centrum)

C15 M100 Y90 K10C100 M100 Y25 K25C24 M40 Y100 K14

C40 M65 Y90 K35C0 M95 Y20 K0C0 M78 Y100 K0

Horeca (eten/drinken)Vrachtschip WesterscheldeWerken

CultuurEvenementenWinkelen

Pictogrammen verzamelblad

BezoekenOndernemenWonen
C85 M10 Y100 K10C84 M55 Y18 K4C36 M100 Y37 K54

C70 M15 Y0 K0C23 M77 Y77 K72C58 M99 Y0 K0
UitkijkpuntDe Vliegende HollanderJazz (indirect centrum)

C15 M100 Y90 K10C100 M100 Y25 K25C24 M40 Y100 K14

C40 M65 Y90 K35C0 M95 Y20 K0C0 M78 Y100 K0

Horeca (eten/drinken)Vrachtschip WesterscheldeWerken

CultuurEvenementenWinkelen

Pictogrammen verzamelblad

27 Citylife
 Scheldetheater

Iedere woensdag weekmarkt!

t/m
2

BezoekenOndernemenWonen
C85 M10 Y100 K10C84 M55 Y18 K4C36 M100 Y37 K54

C70 M15 Y0 K0C23 M77 Y77 K72C58 M99 Y0 K0
UitkijkpuntDe Vliegende HollanderJazz (indirect centrum)

C15 M100 Y90 K10C100 M100 Y25 K25C24 M40 Y100 K14

C40 M65 Y90 K35C0 M95 Y20 K0C0 M78 Y100 K0

Horeca (eten/drinken)Vrachtschip WesterscheldeWerken

CultuurEvenementenWinkelen

Pictogrammen verzamelblad
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Kerstmarkt

Koude Neuzen
(t/m 6 januari)

Koopzondag

 Nieuwstraat

 Markt

 Centrum P
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Promotie partner

Evenementen zijn belangrijk 
voor de profilering van onze 
stad. Ze zijn een sterk 
communicatiemiddel en zorgen 
voor een economische spinoff 
in de stad. Daarnaast dragen 
evenementen bij aan stadstrots. 



Evenementen



Het evenementenseizoen werd aangevuld met een unieke beleving 
in de winter. Het evenement Winterfever was drie wekenlang het 
decor van de binnenstad waarbij een retro rolschaatsbaan centraal 
stond. De rolschaatsbaan en winter bar werden aangevuld met extra 
activiteiten zoals en levende kerststal en nostalgische zweefmolen.  
Winterfever vervulde de wens van de ondernemers en de gemeente 
om weer een winter activiteit te hebben in de stad. De keuze voor een 
rolschaatsbaan werd gemaakt om onderscheidend te zijn in de regio. 
Bovendien is het ook een stuk duurzamer. De basis van het evenement 
biedt potentie voor de komende jaren.  
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campagne
Er is uitgebreid promotie gemaakt voor dit nieuwe evenement. Via 
de website, social media, regionale dagbladen en de radio is reklame 
gemaakt. 

Bereik

Social media

Totaal bereik van posts: 53.267
Bereik van Facebookevenement: 16.300

Media campagne

ZVA:    5 weken redactie + advertenties.
   2 x voorpagina
   Oplage en verspreiding 52.500 stuks

PZC/ BN de Stem PZC oplagen 99.400
   BN de Stem 230.000 
   2 berichten in beide kranten

Het reklameblad (BE)  redactie 40.090

Radio
Radio interview Go-TV FM
Radio interview Omroep Zeeland 

Drukwerk
5000 flyers
60 posters in de stad
Sandwichbordenlangs de wegen

Relaties
15 sponsors
7 scholen



De VVV is onze partner voor het bedienen van onze bezoekers. 
Met een marketing en onthaalfunctie zijn zij zij het hart van de 
toeristische informatievoorziening en startpunt van verschillende 
excursies, stadswandelingen en fietsroutes. Wij geven lokaal kleur 
aan het verhaal van VVV Zeeland door het leveren van input, content, 
promotiemateriaal en producten. 

Inspiratiepunt
Het inspiratiepunt van de VVV Terneuzen onderging in 2018 een ware 
metamorfose met een nieuwe inrichting en herkenbare verhaallijnen 
van de hele gemeente. We  hebben  met plezier samengewerkt aan de 
invulling van de inspiratiepunt. Met onze regionale kennis bepaalden 
we de hoofd en sub thema.We hebben we veel fotografie aangeleverd 
die de regio/ inrichting echt tot de verbeelding laat spreken. Het 
verhaal van de Vliegende Hollander en informatie over de Nieuwe Sluis 
hebben ook een prominente plek gekregen. 

Productontwikkeling
De stadsroute werd in 2018 geactualiseerd. Daarnaast heeft de VVV 
in opdracht van de gemeente Terneuzen de parel route ‘de vliegende 
Hollander’ ontwikkeld. Een interactieve wandelroute die je met behulp 
van een app meeneemt in het verhaal van de vliegende Hollander 
en Terneuzen. ‘Onze’ kapitein Willem speelde een rol in een van de 
filmpjes. Verder werd de stadsplattegrond weer door ons ontwikkeld 
en met een oplage van 15.000 stuks verspreid. 

vvv zeland



Meer beleving én beloning bij elk bezoek aan Terneuzen. Dat was het 
uitgangspunt bij de samenwerking die We in samenwerking met Bizzy per april 
2018 is aangegaan met het Belgische loyaliteitsprogramma JOYN. Winkelen, 
genieten en eten in Terneuzen kon in 2018 met JOYN voordelen opleveren 
voor de bezoeker. Via de JOYN app maakten bezoekers bij elke aankoop kans 
op mooie prijzen. 

Doel
1) Genereren van data over de bezoeker
2) Klantenbinding met Stad Terneuzen vergroten
3) Samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen 
 ondernemers en Stad Terneuzen vergroten

Wedstrijden 
1. Scanactie april - helikoptervlucht voor 2 personen 
 tijdens de Havendagen 

2. Scanactie mei - Yakiniku grill incl. accessories t.w.v. € 990

3. Scanactie juni - Stad Terneuzen fiets 
 incl. krat met cadeaus. 

4. Ticketwedstrijd oktober - Stad Terneuzen fiets  
 incl. krat met cadeaus. 

5. Ticketwedstrijd december ‘Prijzenfestival’  
 De wedstrijd werd gekoppeld aan de jaarlijkse Wintermarkt. 

joyn



Tot 2018 bleek Bureau Citymarketing Terneuzen vaak nog onbekend 
bij bestuurders, ondernemers en inwoners. Mede door het aantrekken 
van citymarketeer Sara Jansen is citymarketing als organisatie meer 
zichtbaar geworden. Er is veel tijd geïnvesteerd in het opbouwen 
van relaties en het delen van onze missie. Voor onze netwerkfunctie 
zijn persoonlijke gesprekken en bezoeken, netwerkbijeenkomsten, 
betrokkenheid bij lokale, regionale en provinciale bijeenkomsten en 
onze maandelijkse redactionele bijdragen aan het Zeeuws Vlaams 
Advertentieblad belangrijke instrumenten. 

Belangrijke partners in 2018 zijn o.a ondermenersvereniging Bizzy, VVV 
Zeeland en het Zeeuws Vlaams Advertentie Blad. 

“Voor citymarketing is een sterk netwerk belangrijk”

Samenwerking met de gemeente

Citymarketing valt sinds de oprichting in 2015 onder wethouder Jack 
Begijn. Onze ambtelijke secretaris was Thérèse Vennix. In 2018 hebben 
we de samenwerking met de gemeente aanzienlijk verbeterd. We 
hebben inhoudelijk en projectmatig regelmatig overleg met ambtenaren 
van afdeling Economie en Communicatie.

1e partner

netwerk



website

bezoekers
+ 38,9% 23.353 (2017)

32.445 (2018)

Facebook

Instagram

+76% volgers

+65% volgers

1108      1954

100      750

De zoektocht naar een activiteit, verhaal of hotel 
begint vaak online. In 2018 is meer ingezet op 
online zichtbaarheid zodat steeds meer mensen 
Terneuzen via het internet en sociale media 
ontdekken. Er is een sterke groei gerealiseerd 
ten opzichte van 2017.

www.stadterneuzen.nl
De website is in 2018 actueler geworden. Er 
zijn verschillende blogs gepubliceerd en de 
evenementenkalender was up to date. De meest 
bezochte pagina was ook ‘evenementen’. 

Social media
Stad Terneuzen is niet meer actief op twitter. We 
zijn actiever geworden op Instagram. Instagram 
wordt door een jonge doelgroep gebruikt en groeit 
in populariteit ten op zichte van Facebook. Toch 
blijft Facebook in 2018 nog het belangrijkste 
platform voor citymarketing. Voor alle sociale 
media kanalen is de interactie met onze volgers 
belangrijk om te groeien. Om die reden zetten 
we in 2019 verder in op het versterken van onze 
eigen kanalen. 

bereik*  
475.254 (2018) 
46.879 (2017)

impressies** 
452.445 (2018) 

2644 (2017)

* Het aantal mensen die een post van onze pagina in hun tijdlijn hebben gezien.
** Totaal aantal keer dat onze posts zijn gezien.

2018online



          
info@stadterneuzen.nl
www.stadterneuzen.nl 

facebook.com/stadterneuzen
         
@stadterneuzen

Bezoekadres
Stadhuisplein 3
4531 GZ Terneuzen


