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Onderwerp 
Leefbaarheid in de gemeente Steenbergen (LEMON vervolgmeting 2013) 

Steenbergen; 12 november 2013 

Aan de Raad, 
1. Inleiding 
In 2011 hebben de Woningstichtingen Dinteloord, Woensdrecht en Stadlander voor het eerst een 
onderzoek uitgevoerd naar de leefbaarheid in de regio, o.a. in de gemeente Steenbergen. In 2013 is dit 
onderzoek herhaald, een zogenaamde vervolgmeting. In deze raadsmededeling wordt een korte 
samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten. 

2. Achtergrond 
In het leefbaarheidsonderzoek is aandacht besteed aan verschillende deelaspecten van leefbaarheid te 
weten: 

De fysieke leefomgeving 
De sociale leefomgeving 
Ongenoegens 
Veiligheid 

Het betreffende onderzoekrapport is bijgevoegd. In deze raadsmededeling wordt in het bijzonder 
aandacht besteed aan de afwijkingen in het oordeel zowel in negatieve als positieve zin per kern, wijk. 
Alle kernen zijn onderzocht. De kern Steenbergen is in drie delen gesplitst, Steenbergen Zuid, 
Steenbergen Centrum en Steenbergen Noord 

3. Overwegingen 
Totaal oordeel gemeente 
Het gemiddelde totaaloordeel voor de leefbaarheid in de gehele gemeente is 7,5. De gemeente scoort 
hiermee gelijk aan het landelijk gemiddelde. De wijk Steenbergen Centrum en de kern Dinteloord scoren 
beide met een 7,1 lager dan de andere kernen en wijken. 

Als gekeken worden naar de verschillende deelonderwerpen uit het onderzoek scoren een tweetal 
aspecten voor de gehele gemeente beneden een 6,0. Te weten het aanbod en onderhoud van 
speelvoorzieningen met een gemiddelde waardering van 5,7 (aanbod) en 5,8 (onderhoud) en het 
openbaar vervoer aanbod 5,4 en bereikbaarheid 5,9. Op het gebied van het openbaar vervoer is de 
gemeentelijke invloed beperkt. De provincie verzorgt immers de busdiensten. Het aanbod en onderhoud 
van speelvoorzieningen is een gemeentelijke aangelegenheid. In het kader van de bezuinigingen is door 
de gemeenteraad onder andere besloten om te bezuinigen op het onderhoud van de speeltoestellen. Als 
gevolg van deze bezuiniging ligt het niet in de verwachting dat er bij de volgende meting sprake zal zijn 
van een verbetering. 

Boven de 8 scoren gemeentebreed gezien de punten veiligheidsgevoel overdag en veiligheidsgevoel 
woning. 



Wijk Steenbergen Centrum: 
Significant lagere scores: 
Waar betreft de fysieke leefomgeving scoort de wijk Steenbergen Centrum lager op de aspecten: 

Woonomgeving, 
Aanbod groenvoorzieningen 
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen (waarbij de 4,3 aanbod speelvoorzieningen er 
uitzonderlijk negatief uitkomt). 
De verkeersoverlast 
Veiligheid school-huisroute kinderen 
Criminaliteit 

Veiligheidsgevoel 

Verklaring lagere scores 
Woonomgeving 
De lagere score voor de woonomgeving algemeen, hangt samen met het significant lagere oordeel over 
het aanbod van groenvoorzieningen, speelvoorzieningen en verkeersoverlast. 
Groenvoorzieningen 
Ten aanzien van het verbeteren van de groenvoorzieningen bent u recent op de hoogte gebracht over de 
problemen en de uitvoering van het groenbeleid. Mede aan de hand van de adviezen van de rekenkamer 
zullen er de komende jaren aanpassingen plaatsvinden om de kwaliteit van het openbaar groen te 
verbeteren. Monitoring is daarbij een belangrijk middel. De mogelijkheden tot burgerparticipatie worden 
hierbij ook onderzocht. 
Door de problemen met de verdere ontwikkeling van het plan Couveringepark zijn de middelen uit de 
geplande verkoop van gemeentelijke gronden nog niet ontvangen. Het plan was en is om deze middelen 
in te zetten voor een opwaardering van het stadspark.. 
Speelvoorzieningen 
Het gebrek aan speelvoorzieningen in het centrumgebied is al langer bekend. In het plan Couveringepark 
zal nog een speelvoorziening worden gerealiseerd. Gelet op de bezuinigingstaakstelling op dit punt ligt 
het niet in de verwachting dat er op korte termijn nog iets wordt gedaan. Tenzij er andere keuzen worden 
gemaakt. 
Verkeersoverlast, onveilige school-huisroute voor kinderen 
De verkeersoverlast in het centrum van Steenbergen en daaraan gekoppeld de onveilige school-huisroute 
voor kinderen wordt nu als een probleem gezien. De verwachting is echter dat na de komst van de A4 de 
overlast van verkeer in het centrumgebied van Steenbergen zal verminderen. In het bijzonder het 
doorgaande vrachtverkeer zal aanzienlijke afnemen. In het uitvoeringsplan verkeer en vervoer is 
opgenomen dat na opening van de A4 de verkeerstromen zullen worden gemonitord. 
Criminaliteit, veiligheidsgevoel 
De significant lagere score op het gebied van criminaliteit en het veiligheidsgevoel hangt waarschijnlijk 
samen met de centrumfunctie van Steenbergen in het bijzonder waar het betreft 
nachthorecavoorzieningen en het daaraan gekoppelde uitgaansleven. 

Significant hogere scores 
Het centrum van Steenbergen scoort op de volgende punten juist significant hoger dan gemiddeld: 

Zorgvoorzieningen, 
Medische voorzieningen, 
Winkelaanbod . 

Steenbergen Zuid 
Steenbergen Zuid scoort over het geheel exact conform het gemeentelijk gemiddelde. 
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Significant lagere score 
Alleen het feit dat er geen buurt- of wijkcentrum in de wijk is, wordt als significant lager ervaren dan in de 
rest van de gemeente. 

Verklaring lagere score. 
Het Cromwiel is ook het buurt- of wijkcentrum van de kern Steenbergen als geheel. Het Cromwiel ligt in 
het centrumgebied van Steenbergen en wordt door de mensen van Steenbergen Zuid blijkbaar niet 
ervaren als een wijk-buurthuis voor de wijk Steenbergen Zuid. 

Significant hogere scores; 
Aanbod en bereikbaarheid van openbaar vervoer 
Aanbod en bereikbaarheid van winkels 
Aanbod van sportvoorzieningen. 

Steenbergen Noord 
De tevredenheid met de leefbaarheidsaspecten in Steenbergen Noord scoort bovengemiddeld als totaal 
te weten een 7,8. 
Significant lagere score 

Het aanbod en de bereikbaarheid van scholen. 

Verklaring lagere score 
In Steenbergen Noord is geen school aanwezig. Door de nieuwbouw (oplevering 2014) van de Maria 
Reginaschool ligt het wel in de verwachting dat op dit punt in de toekomst een hogere score zal worden 
behaald. 

Significant hogere score 
Aanbod winkels 

Welberg 
De kern Welberg scoort evenals de wijk Steenbergen Noord bovengemiddeld. 
Significant lagere scores 

Het aanbod van winkels 
Het aanbod van medische voorzieningen 

Verklaring lagere scores 
Het aanbod van winkels en medische voorzieningen in de kern Welberg is inderdaad gering. In 
Steenbergen, nabij gelegen, zijn deze voorzieningen echter wel in voldoende mate aanwezig. 

Significant hogere scores 
Aanbod en bereikbaarheid van scholen, 
Betrokkenheid 
Beleving betrokkenheid 

Thuisgevoel 
Criminaliteit 
Veiligheidsgevoel overdag 
Veiligheidsgevoel 's avonds 
Veiligheidsgevoel woning 

Dinteloord 
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Scoort over het geheel vrij laag met een 7,1. Opvallend is wel dat er per onderwerp weinig zaken die 
significant lager uitvallen dan de rest van de gemeente. 

Significant lagere score 
Het onderhoud van de groenvoorzieningen. 

Verklaring lagere score: 
De lagere score in Dinteloord voor het onderhoud van de groenvoorzieningen valt te verklaren vanuit het 
feit dat de groenvoorzieningen in Dinteloord vrij oud van leeftijd zijn, waardoor het reguliere onderhoud 
onvoldoende is om een bepaalde minimum kwaliteit te kunnen garanderen. 

Significant hogere scores 
Aanbod van winkels, 
Aanbod en de bereikbaarheid van openbaar vervoer 
Aanbod van sportvoorzieningen. 

Kruisland 
Kruisland scoort iets boven het gemiddelde. 

Significant lagere score 
Het aanbod en de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen. 

Verklaring lagere score 
De waarschijnlijke verklaring voor de lagere score, met name ook ten opzichte van de meting van 2011, is 
het feit dat in de zorgvoorziening het Pluspunt, in eigendom van Stichting Groenhuyzen geen 
zorgbehoevenden personen meer geplaatst worden. Momenteel zijn wij in overleg met de Stichting 
Groenhuyzen om te kijken in hoeverre een nieuwe verbeterde zorgvoorziening in Kruisland tot de 
mogelijkheden behoort. Waarbij wel aangetekend moet worden dat het in stand houden van een 
kleinschalige zorgvoorziening gelet op de bezuinigingen van het rijk moeilijk zal zijn. 

Significant hogere score 
Wijkcentrum/buurt- of dorpshuis- aanbod. 

Nieuw-Vossemeer 
Nieuw-Vossemeer scoort met een 7,8 bovengemiddeld ten opzichte van de andere kernen. 

Significant lagere scores 
Winkels aanbod en bereikbaarheid 
Openbaar vervoer aanbod en bereikbaarheid 
Sportvoorzieningen aanbod 

Verklaring lagere scores 
Nieuw-Vossemeer ligt in vergelijking met de andere kernen vrij geïsoleerd, waardoor een goede 
busvoorziening lastig is om rendabel te maken. Hetzelfde geldt voor het winkelaanbod. Als gevolg hiervan 
trekken vooral jonge mensen weg uit Nieuw-Vossemeer (de vergrijzing is hier sterker dan in de andere 
kernen van de gemeenten) waardoor het weer lastiger wordt om sportvoorzieningen overeind te houden. 

Significant hogere scores 
Aanbod van groenvoorzieningen, 
Aanbod en onderhoud speelvoorzieningen, 
Aanbod medische voorzieningen 
Aanbod en bereikbaarheid zorgvoorzieningen, 
Betrokkenheid en beleving betrokkenheid 
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Verkeersoverlast ^ h e t gebrek aan verkeersoverlast) 

De Heen 

Voor De Heen is het aantal mensen dat gereageerd heeft op de enquête te laag om betrouwbare 
uitspraken te doen. Uit degenen die wel gereageerd hebben valt toch wel het nodige op te maken: 
Tevredenheid is er met de woonomgeving, het aanbod en onderhoud van de groenvoorzieningen, 
speeltoestellen en de betrokkenheid van de mensen. 
Significant lager scoren het aanbod en bereikbaarheid van winkels, openbaar vervoer, 
sportvoorzieningen, medische voorzieningen en zorgvoorzieningen. 

4. Aanpak/communicatie 
Daar waar nodig zullen de aandachtspunten voor de verschillende kernen en beleidsvelden door ons 
college worden meegenomen bij de uitvoering en/of vormgeving van nieuw beleid. 
Voor De Heen is een concept Visiedocument Toekomst De Heen met daarin oplossingsrichtingen voor 
het behouden van de leefbaarheid, op 30 september 2013 besproken met de inwoners en stakeholders. 
Een positief effect is al meetbaar, gezien het feit dat de inwoners zich hebben gebundeld via de Stichting 
Leefbaarheid De Heen en samen een reactie voorbereiden op de gemeentelijke conceptvisie. 
Deze raadsmededeling en het daarbij behorende leefbaarheidsonderzoek zullen worden toegestuurd 
naar de dorpsraden. 

Hoogachtend, 

de burgemeester, de se 

á 
drs. S.C.C.M. Bolten mr. J 
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