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1. Kerncijfers over Wonen

1.1 Huisvestingssituatie

In de Gemeente Steenbergen woont 99,5 procent van alle particuliere huishoudens in een ‘zelfstandige’ woning, oftewel 10.530 huishoudens
(figuur 1.1). De overige 0,5 procent woont in bij een ander huishouden of bewoont een wooneenheid of een ‘bewoonde andere ruimte’.
Wooneenheden zijn woningen waar huishoudens één of meerdere voorzieningen (wc, keuken of badkamer) met elkaar delen. Woonboten en
pensions zijn voorbeelden van bewoonde andere ruimten.

Figuur 1.1: Schema huisvestingssituatie, 2015
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1.2 Samenstelling van de huishoudens

Figuur 1.2: Huishoudens naar leeftijd en samenstelling, 2015

Figuur 1.3: Huishoudens naar doelgroep huurbeleid en samenstelling, 2015

Figuur 1.4: Gemiddeld huishoudinkomen (per jaar) naar leeftijd en samenstelling, 2015
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1.3 Kenmerken van de woningvoorraad

Figuur 1.5: Woningvoorraad naar eigendom en woningtype, 2015

Figuur 1.6: Woningvoorraad naar woningtype en prijs, 2015
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1.4 Woonsituatie van de huishoudens

Figuur 1.7: Leeftijdsverdeling van eigenaren en huurders, 2015

Figuur 1.8: Samenstelling huishoudens van eigenaren en huurders, 2015

Figuur 1.9: Inkomensverdeling van eigenaren en huurders, 2015
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https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kerncijferswonen&presel_code=kernrap_19&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


2. Betaalbaarheid

2.1 Huursector

Figuur 2.1: Schema woonlasten huursector, 2015

Tabel 2.1: Woonlasten, inkomen en woonquote van huurders, 2015

Gemeente Steenbergen COROP-gebied West-
Noord-Brabant

Bruto woonuitgaven (huur) per maand [euro] 555 565

Netto woonuitgaven (huur - huurtoeslag) per maand [euro] 490 500

Bijkomende woonuitgaven per maand in de huursector [euro] 175 165

Totale woonuitgaven per maand in de huursector [euro] 665 670

Netto besteedbaar inkomen in de huursector [euro] 23.000 24.300

Netto huurquote (gem.) [%] 28,1 27,0

Netto woonquote in de huursector (gem.) [%] 38,4 36,4
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Figuur 2.2: Woonuitgaven naar type doelgroep huurbeleid, 2015

Figuur 2.3: Woonquote (in klassen) naar inkomensklasse, 2015
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2.2 Koopsector

Figuur 2.4 Schema woonlasten koopsector, 2015

Tabel 2.2: Woonlasten, inkomen en woonquote van eigenaren, 2015

Gemeente Steenbergen COROP-gebied West-
Noord-Brabant

Bruto woonuitgaven (koop) per maand [euro] 760 865

Netto woonuitgaven (koop) per maand [euro] 580 655

Bijkomende woonuitgaven per maand in de koopsector [euro] 230 230

Totale woonuitgaven per maand in de koopsector [euro] 810 885

Netto besteedbaar inkomen in de koopsector [euro] 44.100 45.800

Netto koopquote (gem.) [%] 18,9 19,8

Netto woonquote in de koopsector (gem.) [%] 26,4 27,0

Bruto kooplasten (€/maand)
760

Fiscaal effect (€/maand)
180

Netto huishoudinkomen
(€/jaar)
44.100

Netto vaste woonuitgaven
(€/maand)

580
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Figuur 2.5 Woonuitgaven naar type huishouden, 2015

Figuur 2.6 Woonquote (in klassen) naar inkomensklasse, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=betaalbaarheid&presel_code=fig41a&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=betaalbaarheid&presel_code=fig42a&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


Figuur 2.7 Netto besteedbaar inkomen naar eigenaar/huurder en type huishouden, 2015

Figuur 2.8 Netto woonquote (in klassen, %) naar eigenaar/huurder, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kerncijferswonen&presel_code=fig46&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=betaalbaarheid&presel_code=fig_h2_2x&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


3. Bewegingen op de woningmarkt

3.1 Gerealiseerde verhuizingen

Figuur 3.1 Verhuizingen afgelopen 2 jaar naar vorige positie op de woningmarkt, 2015

Figuur 3.2 Verhuizingen naar type huishouden en vorige positie op de woningmarkt, 2015

3.2 Kenmerken vorige woning (doorstromers)

Figuur 3.3: Verhuizing doorstromers naar eigendomsverhouding (links) en woningtype (rechts), 2015
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https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=bewegingen&presel_code=fig117&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


3.3 Gewenste verhuizingen

Tabel 3.1: Gewenste verhuizingen, Gemeente Steenbergen en COROP-gebied West-Noord-Brabant (absoluut en %), 2015

Gemeente Steenbergen COROP-gebied West-
Noord-Brabant

doorstromer uit koop 1.950 48.370

doorstromer uit huur 880 39.970

starter 720 20.340

Totaal 3.550 108.680

Figuur 3.4: Gewenste verhuizingen, Gemeente Steenbergen en COROP-gebied West-Noord-Brabant (%), 2015

Figuur 3.5: Gewenste eigendomsverhouding en woonvorm naar huidige positie op de woningmarkt, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=bewegingen&presel_code=fig119&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=bewegingen&presel_code=fig121&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


Figuur 3.6: Huidige positie op de woningmarkt naar gewenste prijsklasse, 2015

3.4 Vraag en aanbod

Huishoudens zijn verhuisgeneigd indien men de vraag 'Wilt u binnen 2 jaar gaan verhuizen?' positief heeft beantwoord.
Urgent is een huishouden dat binnen twee jaar wil verhuizen en dat zoek activiteiten onderneemt, bereid is op een passend aanbod direct te
reageren en binnen 1 jaar te willen verhuizen.
De groep vragers in de markt bestaat uit huishoudens die zeggen binnen twee jaar te willen verhuizen en ook minimaal één actie hebben
ondernomen om een andere woning te vinden of al een woning gevonden hebben. Een huishouden kan een doorstromer (laat een woning
achter) of een starter op de woningmarkt zijn (is voor de verhuizing geen hoofdbewoner van een woning).

Tabel 3.2: Vraag en aanbod totaal naar eigendomsverhouding, woningtype en huidige positie op de woningmarkt, 2015

TOTAAL
VRAAG TOTAAL AANBOD TOTAAL

Starter Woningmarkt-
migrant

Door-
stromer

Totaal Woningmarkt-
migrant

Door-
stromer

Woning-
verlater

Totaal

eigendom

koop . . 560 820 1.060 530 270 1.860

huur . 240 420 370 270 . 830

woningtype

eengezins . . 710 1.080 1.250 730 450 2.430

meergezins . . 160 . . .

 

Totaal 350 . 800 1.250 1.440 800 450 2.690

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=bewegingen&presel_code=fig124&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


Tabel 3.3 Vraag en aanbod in de markt naar eigendomsverhouding, woningtype en huidige positie op de woningmarkt, 2015

IN DE MARKT
VRAGERS in de markt AANBIEDERS in de markt

Starter Woningmarkt-
migrant

Door-
stromer

Totaal Woningmarkt-
migrant

Door-
stromer

Woning-
verlater

Totaal

eigendom

koop . . 380 590 290 350 . 680

huur . . . . . 250

woningtype

eengezins . . 450 800 360 410 . 800

meergezins . . . . . .

 

Totaal . . 490 860 400 490 . 930

Tabel 3.4 Vraag en aanbod urgenten naar eigendomsverhouding, woningtype en huidige positie op de woningmarkt, 2015

URGENT
URGENTE VRAAG URGENT AANBOD

Starter Woningmarkt-
migrant

Door-
stromer

Totaal Woningmarkt-
migrant

Door-
stromer

Woning-
verlater

Totaal

eigendom

koop . . 160 300 . 180 . 230

huur . . . . .

woningtype

eengezins . . 210 490 . 200 . 250

meergezins . . . . .

 

Totaal . . 240 540 . 240 . 290



4. Kwaliteit van de woning

4.1 Tevredenheid met de woning

Figuur 4.1: Tevredenheid met de huidige woning naar eigendomsverhouding, 2015

Figuur 4.2: Tevredenheid met de woning naar leeftijd hoofdbewoner en woningtype, 2015

Figuur 4.3: Uitspraken over de woning, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kwaliteit&presel_code=kernrap_41&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kwaliteit&presel_code=fig42&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kwaliteit&presel_code=fig51&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


4.2 Gehechtheid aan de woning

Figuur 4.4: Gehechtheid aan de woning naar eigendom, 2015

4.3 Ouderdom van de woning, 2015

Figuur 4.5: Bouwjaar van de woning naar woningtype, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kwaliteit&presel_code=fig52&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kwaliteit&presel_code=kernrap_45&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


4.4 Aantal ouderenwoningen

Figuur 4.6: Ouderenwoning naar type, 2015

4.5 Toegankelijkheid woningvoorraad

Figuur 4.7: Aantal toegankelijke woningen naar woningtype, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kwaliteit&presel_code=fig58&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kwaliteit&presel_code=kernrap_47&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


4.6 Energetische kwaliteit van de woningvoorraad

Figuur 4.8: Woningen voorzien van rook- en koolmonoxidemelder, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=kwaliteit&presel_code=fig67&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


5. Leefbaarheid

5.1 Tevredenheid met de woonomgeving

Figuur 5.1: Rapportcijfer tevredenheid met de woonomgeving naar eigenaar/huurder en leeftijd hoofdbewoner, 2015

Figuur 5.2: Tevredenheid met woonomgeving naar eigenaar / huurder, Gemeente Steenbergen en COROP-gebied West-Noord-Brabant,
2015

5.2 Uitspraken over de buurt

Figuur 5.3: Rapportcijfer uitspraken over de buurt (10=helemaal mee eens, 2=helemaal mee oneens), 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=kernrap_51&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=kernrap_52&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=fig71&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


5.3 Vervelende voorvallen in de buurt

Figuur 5.4: Vervelende voorvallen in de buurt, 2015

Figuur 5.5: Vervelende voorvallen in de buurt, 2015

5.4 Contacten in de buurt

Figuur 5.6: Rapportcijfer contacten in de buurt (10=helemaal mee eens, 2=helemaal mee oneens), 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=kernrap_53&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=kernrap_54&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=fig78&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


5.5 Participatie

Figuur 5.7: Actief verbeteren buurt (boven) en actief helpen buren (onder) en reden niet actief zijn (rechtsboven) / helpen (rechtsonder),
2015

  

 

Figuur 5.8: Verantwoordelijkheid voor activiteiten die bijdragen aan de leefbaarheid, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=kernrap_55a&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
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https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=kernrap_55c&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
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https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=fig83&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


5.6 Ontwikkeling van de buurt

Figuur 5.9: Ontwikkeling buurt, afgelopen jaar en komend jaar, 2015

5.7 GSB indicatoren

Figuur 5.10: GSB indicatoren naar leeftijd hoofdbewoner, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=kernrap_56&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=leefbaarheid&presel_code=kernrap_57&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


6. Kwaliteit van leven en sociaal netwerk

6.1 Mate van tevredenheid met het leven

Tabel 6.1: Gemiddeld rapportcijfer over de tevredenheid met het leven als geheel, 2015

alleenstaand paar zonder kind paar met kind 1-ouder Gemiddelde

tot 29 jaar 7,5 7,8 . . 7,8

30-49 jaar 7,5 7,8 7,9 7,1 7,7

50-64 jaar 7,3 7,8 7,8 . 7,7

65 jaar e.o 7,7 7,9 . 7,8

Gemiddelde 7,6 7,8 7,9 7,3 7,7

   Rapportcijfer lager dan 7,6
   Rapportcijfer tussen 7,6 en 7,8
   Rapportcijfer hoger dan 7,8

Noot: Klassegrenzen zijn gebaseerd op het landelijk gemiddelde.

Figuur 6.1: Mate van tevredenheid met het leven als geheel naar huishoudenstype, 2015

6.2 Gezondheid en bewegen

Figuur 6.2: Oordeel gezondheid, Gemeente Steenbergen in vergelijking met COROP-gebied West-Noord-Brabant, 2015

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=sociaal&presel_code=kernrap_61&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=sociaal&presel_code=fig93&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851


6.3 Sociale contacten

Figuur 6.3: Contact met familie en met vrienden, 2015

6.4 Zorgen om de toekomst

Figuur 6.4: Zorgen om de toekomst naar leeftijd hoofdbewoner, 2015

Figuur 6.5: Waar maakt men zich zorgen over naar leeftijd hoofdbewoner (%), 2015

NB: Het kan voorkomen dat de cijfers van een presentatie voor het gekozen jaar niet beschikbaar zijn. In dat geval worden de cijfers van het
meest recente woononderzoek gepresenteerd.

https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=sociaal&presel_code=kernrap_62&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
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https://www.woononderzoek.nl/Jive//jive?cat_open_code=sociaal&presel_code=kernrap_64&geolevel=Gemeente&geoitem=gemeente_851
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