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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Onderzoek leefbaarheid in de gemeente Steenbergen (LEMON)

Steenbergen; 17 december 2019

Aan de Raad,

Hierbij brengen wij u op de hoogte van het in de zomer van 2019 uitgevoerde LEMON-onderzoek 
naar de leefbaarheid in de gemeente Steenbergen. LEMON staat voor leefbaarheidsmonitor.

Introductie
In het leefbaarheidsonderzoek is aandacht besteed aan verschillende deelaspecten van 
leefbaarheid, te weten:
1) De fysieke leefomgeving.
2) De sociale leefomgeving.
3) Ongenoegens.
4) Veiligheid.

Het leefbaarheidsonderzoek is uitgevoerd door RIGO Research en Advies in opdracht van de 
woningstichtingen Stadlander, Woensdrecht, Woonkwartier en de gemeenten Bergen op Zoom, 
Steenbergen Woensdrecht en Tholen. Het betreft een vervolgmeting op de onderzoeken uit 2011, 
2023 en 2016. Het rapportvoor de gehele regio is bijgevoegd evenals die voor de gemeente 
Steenbergen apart.

Wij hebben bewust de tijd genomen om de resultaten van dit onderzoek te beoordelen op wijk- en 
op dorpsniveau en ze te vergelijken met cijfers van voorafgaande járen. Ook hebben we gekeken 
naar de effecten van beleid op deze resultaten en vice versa. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat 
draagt bij aan de resultaten en wat betekent dit voor de diverse projecten en portefeuilles in de 
toekomst?

We constateerden significante gemeentebrede verbeterde beoordeling van o.a.:

* Prijs- kwaliteit verhouding woningen 
» Wijkcentrum, buurt of dorpshuis
» Zorg - en medische voorzieningen 
» Overlast (gebrek aan)
* Veiligheidsgevoel

www.gemeente-steenbergen.nl
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De oorzaken hiervan (vaak gelegen in vernieuwd pro-actief beleid en verbeterde personele en 
budgettaire inzet) worden uitgebreid beschreven in de bijgevoegde toelichting en verfijnd in de 
bijlage met Meest Gestelde Vragen (FAQ's).

De oorzaken hiervan worden tevens uitgebreid beschreven in deze raadsmededeling en verfijnd in 
de bijlage met Meest Gestelde Vragen (FAQ's) in de bijlage.

Om de resultaten te specificeren en uitgebreid toe te lichten, is deze raadsmededeling vanaf 
hier opgedeeld in vijf gedeelten

1) Algemene informatie en totaaloordeel
2) Algemene conclusies
3) Vergelijking met de andere drie gemeenten
4) Opvallende resultaten per kern per onderdeel en verklaringen.
5) prioriteiten/acties

Het betreffende onderwerp voor de gehele regio is bijgevoegd en de resultaten voor de gemeente 
Steenbergen apart.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende kernen.

Steenbergen is opgedeeld in drie wijken Steenbergen Zuid, Steenbergen Centrum en Steenbergen 
Noord. Het buitengebied is niet meegenomen in het onderzoek

1. Algemene informatie en totaaloordeel

De respons van de enquêtes is bij de gemeente Steenbergen 2807o. Van de 2830 bewoners die een 
uitnodiging hebben ontvangen voor deelname aan het onderzoek, hebben er 803 de vragenlijst 
ingevuld.
In één kern (De Heen) is de respons te laag om tot betrouwbare resultaten te komen.

Een meerderheid van de respondenten is eigenaar van de woning (730Zo) en 21Vo is huurder.

Om de leefbaarheid te meten, is gebruik gemaakt van en vragenlijst die ingaat op de eerder 
genoemde vier leefbaarheidsthema' s.

Het algemene totaaloordeel m.b.t. leefbaarheid voor de gemeente Steenbergen is een 7,6 waarmee 
de score 0,1 punt hoger ligt dan in 2016.
Sinds 2013 wordt gevraagd in het Lemononderzoek wat inwoners vinden van de actieve bijdrage 
van de gemeente aan de leefbaarheid: ene goede graadmeter hoe inwoners de rol van de gemeente 
beoordelen als het gaat om de leefbaarheid als geheel.
Voor de eerste keer scoort de gemeente een 6,0.
In 2016 was het een 5,2 en in 2013 een 5,5.

2. Algemene conclusies

Een voldoende (respectievelijk 7,6 als geheel voor leefbaarheid en een 6,0 als cijfer voor de rol van 
de gemeente hierin) is nog geen reden om al te veel de loftrompet te uiten, maar het geeft wel aan 
dat we goed op koers zitten met de ingezette transitie van de organisatie en de extra investeringen 
die hiermee samenhangen.
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Hoewel het totaaloordeel enigszins is gestegen ten opzichte van 2016 zijn er op verschillende 
deelaspecten veel significante wijzigingen in positieve die we u niet willen onthouden:

Prijs kwaliteit woningen (6,9 naar 7,4)
Aanbod scholen (7,1 naar 7,5)

- Aanbod winkels (6,0 naar 6,6,)
Aanbod wijkcentrum, buurt- of dorpshuis (6,5 naar 6,8)
Zorgvoorzieningen aanbod (6,2 naar 6,8)
Scholen bereikbaarheid (7,2 naar 7,6)
Openbaar vervoer bereikbaarheid (6,0 naar 6,4)
Sportvoorzieningen bereikbaarheid (7,1 naar 7,4)
Wijk of buurthuis bereikbaarheid (6,9 naar 7,2)
Medische voorzieningen bereikbaarheid (6,7 naar 7,2)
Overlast (gedrag van anderen) (6,6 naar 7,0)
Overlast activiteiten (8,0 naar 8,4)
Vervuiling (6,4 naar 6,8)
Veiligheidsgevoel overdag (8,3 naar 8,6) en 's avonds (7,6 naar 7,9)
School-huisroute kinderen (6,2 naar 6,6)

3. Vergelijking met de andere drie gemeenten

Het algemene totaaloordeel m.b.t. leefbaarheid voor de gemeente Steenbergen is een 7,6 waarmee 
de score 0,1 punt hoger ligt dan in 2016.
De gemeente Bergen op Zoom krijgt van haar inwoners als totaaloordeel een 7,2, de gemeente 

Tholen een 7,4 en de gemeente Woensdrecht een 7,7.

Sinds 2013 wordt in het Lemononderzoek ook gevraagd wat inwoners vinden van de actieve 
bijdrage van de gemeente aan de leefbaarheid in de gemeente.
Voor de eerste keer scoort de bijdrage van de gemeente een 6,0.
Ter vergelijk: Bergen op Zoom scoort een 5,7, Woensdrecht een 6,1, Tholen een 5,9.

Belangrijkste afwijkingen ten opzichte van gemeente Tholen. Bergen op Zoom en Woensdrecht
» Fysieke leefomgeving

De gemeente Steenbergen scoort qua prijs-kwaliteit woningen het hoogst. Te weten een 7,4 
Woensdrecht en Tholen een 7,2 en Bergen op Zoom een 6,8.
De gemeente Steenbergen scoort qua aanbod groen het laagst 6,7, Bergen op zoom, 6,9, 
Woensdrecht en Tholen een 7,3
De gemeente Steenbergen soort qua aanbod winkels het laagst een 6,6, en de drie andere 
gemeenten een 7,1
De gemeente Steenbergen scoort op het aanbod van speelvoorzieningen het laagst van de 
deelnemende gemeenten, een 5,9, Tholen en Woensdrecht een 6,2 en Bergen op Zoom een 
6,3.
De gemeente Steenbergen scoort qua openbaar vervoer aanbod (6,0) en bereikbaarheid 
(6,4) iets lager dan de gemeenten Tholen (6,1 en 6,6,) en Woensdrecht (6,1 en 6,6), Bergen 
op Zoom scoort hierop het hoogste (6,8 en 7,1)
De gemeente Steenbergen scoort het hoogst op aanbod (6,8) en bereikbaarheid (7,2) 
zorgvoorzieningen. Bergen op Zoom een 6,4 en 6,6. Woensdrecht en Tholen 6,6, en 7.0.
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» Sociale woonomgeving, Ongenoegens en veiligheid
De gemeente Steenbergen soort op deze onderwerpen verglijkbaar met hier en daar een lichte 

afwijking met de gemeente Woensdrecht en Tholen.
De gemeente Bergen op Zoom scoort hierop op bijna alle punten net iets lager dan de landelijke 
gemeenten,

4. Opvallende resultaten per kern/ wijk per onderdeel
Welberg krijgt van bewoners de hoogste score algemene score voor leefbaarheid een 8,0. 
Nieuw-Vossemeer en Steenbergen Centrum krijgen een 7,6,
Dinteloord, Steenbergen Noord en Steenbergen Zuid een 7,5 Kruisland een 7,3,
(De Heen, niet representatief een 6,9).

4a. Significante stijgingen dalingen per kern/wijk: de cijfers
» Steenbergen centrum 
» Steenbergen zuid 
» Steenbergen noord 
» Welberg 
» Dinteloord 
» Kruisland 
» Nieuw-Vossemeer

Steenbergen centrum significante stijgingen
Prijs kwaliteit woningen (6,5 naar 7,2) 
Overlast activiteiten (6,9 naar 8,0)

Geen significante dalingen

Steenbergen zuid significante stijgingen
Prijs kwaliteit woningen (6,7 naar 7,5)
Zorgvoorzieningen aanbod (6,5 naar 7,4)
Zorgvoorzieningen bereikbaarheid (6,5 naar 7,7)
Bereikbaarheid kerken, moskeeën en synagogen bereikbaarheid (6,8 naar 7,8)

Significantedaling Steenbergen zuid
Criminaliteit (van 6,8 naar 5,5)

Steenbergen noord geen significante stijgingen of dalingen

Welberg significante stijgingen
Prijs kwaliteit woningen,(van 7,3 naar 7,9)
Woonomgeving (van 6,8 naar 7,4)
Groenvoorzieningen onderhoud (van 6,5 naar 7,1) 
Wijkcentrum buurt- of dorpshuis aanbod (van 6,9 naar 7,5) 
Medische voorzieningen aanbod (6,2 naar 6,9) 
Zorgvoorzieningen bereikbaarheid (6,4 naar 7,1)
Overlast van personen (7,4 naar 8,1)
Vervuiling (6,2 naar 7,9)
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Criminaliteit (7,7, naar 8,3)
Ontwikkeling buurt (^kern) als geheel (6,0 naar 6,5) 
Ontwikkeling buurt ^kern) als geheel (6,0 naar 6,5)

Welberg significante dalingen 
Betrokkenheid wijkbewoners (van 7,5 naar 6,6) 
Omgang etnische groepen (7,3 naar 6,4)
Dinteloord significante stijgingen 
Groenvoorzieningen onderhoud (5,2 naar 6,1) 
Medische voorzieningen aanbod (7,1 naar 7,8)

Geen significante dalingen in Dinteloord

Kruisland geen significante stijgingen of dalingen

Nieuw-Vossemeer significante stijgingen
Bereikbaarheid scholen (7,4 naar 8,0) 
Criminaliteit (7,6 naar 8,3) 
Veiligheidsgevoel 's avonds (8,0 naar 8,7)

Scores onder de 6
Gemeentebreed gezien, scoort alleen het aanbod van speelvoorzieningen onder de 6, namelijk een 
5,9

Steenbergen centrum 
Speelvoorzieningen aanbod 5,3 
Speelvoorzieningen onderhoud 5,8

Steenbergen zuid
Aanbod wijkcentrum of dorpshuis 5,9 
Criminaliteit 5,5

Steenbergen noord 
Openbaar vervoer aanbod 5,8 
Aanbod wijkcentrum/buurt of dorpshuis 5,8 
Bereidheid/inzet voor de buurt 5,9

Welberg
Speelvoorzieningen aanbod 5,3 
Bereidheid inzet voor de buurt 5,9

Dinteloord
Speelvoorzieningen onderhoud 5,8
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Kruisland
Groenvoorzieningen aanbod 5,7 
Groenvoorzieningen onderhoud 5,7 
Speelvoorzieningen aanbod 5,7 
Speelvoorzieningen onderhoud 5,5 
Openbaar vervoer aanbod 4,8 
Openbaar vervoer bereikbaarheid 5,5 
Zorgvoorzieningen aanbod 4,0 
Bereidheid inzet buurt 5,9

Nieuw-Vossemeer
Aanbod winkels 5,2 
Openbaar vervoer aanbod 4,8 
Openbaar vervoer bereikbaarheid 4,6 
Bereidheid inzet buurt 5,9

4b. Verklaring significante stijging gemeentebreed en per kern
» Prijs - kwaliteit woningen 
» Onderhoud groenvoorzieningen 
« Aanbod scholen/ bereikbaarheid 
» Aanbod winkels 
» Bereikbaarheid openbaar vervoer 
» Bereikbaarheid sportvoorzieningen 
» Bereikbaarheid en aanbod zorgvoorzieningen
« Bereikbaarheid en aanbod wijk/ buurthuis
» Bereikbaar kerken, moskeeën en synagogen 
* Overlast 
» Vervuiling 
» Veiligheidsgevoel 
» School - huisroute

Prijs kwaliteit woningen:
Significante stijging gemeentebreed. Steenbergen Zuid, Steenbergen Centrum en Welberg.

De algemene stijging kan verklaard worden uit de economische groei en de relatief lage prijzen van 
de woningen.
De woningvoorraad in de gemeente is relatief goedkoop ten opzichte van andere landelijke 
gemeenten.
Door de economische groei zijn woningeigenaren gaan investeren in hun eigen woning. Dit zien we 
aan de toename van het aantal verleende omgevingsvergunningen ten opzichte van 3 jaar geleden 
en het aantal verstrekte stimuleringsleningen om de woningen op te knappen. Waarom 
Steenbergen Centrum, Steenbergen Zuid en Welberg er in positieve zin nog extra uitspringen is 
moeilijk te verklaren.
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Onderhoud groenvoorzieningen Welberg en Dinteloord:
Welberg en Dinteloord springen eruit met significante stijgingen.

Voor Welberg kan dit verklaard worden uit een algemene stijging van de leefbaarheid en het 
welbevinden. In Dinteloord was sprake van verouderd openbaar groen. Hier is de afgelopen 3 jaar 
een inhaalslag gepleegd en er is geïnvesteerd in nieuwe beplanting.

Aanbod scholen/bereikbaarheid:
Algehele stijging. Nieuw - Vossemeer is de grootste uitschieter in positieve zin.

Het aanbod van scholen is in absolute zin niet toegenomen. Het positievere oordeel is naar alle 
waarschijnlijkheid het gevolg van een kwaliteitsslag bij de scholen de afgelopen járen en 
verbeterde samenwerking op dit gebied.
Ten opzichte van 2016 is er intensiever contact tussen gemeente en scholen, waarbij we 
nadrukkelijk in gesprek zijn over de aansluiting op elkaar.

Aanbod winkels
Deze significante stijging is moeilijk te verklaren. Het aantal winkels neemt over het geheel gezien af. 
Uit de desondanks positievere beoordeling zou je kunnen opmaken dat de waardering over de 
winkels die wel hun hoofd boven water kunnen houden is toegenomen.

Openbaar vervoer bereikbaarheid
Over heel de gemeente gezien is het openbaar vervoer bereikbaarheid significant gestegen.
Dit komt mogelijk door het intensiever gebruik maken en bekendheid met de rechtstreekse 
busverbinding met Rotterdam.

Sportvoorzieningen bereikbaarheid
Over heel de gemeente gezien is het oordeel over de bereikbaarheid van sportvoorzieningen
significant toegenomen. Het is moeilijk om hier een verklaring voor te geven. Bij het sportpark in 
Steenbergen is wel een nieuw parkeerterrein aangelegd, maar ook in andere kernen waar weinig 
lijkt te zijn veranderd ten opzichte van 3 jaar geleden is het oordeel verbeterd.

Zorgvoorzieningen aanbod/bereikbaarheid 
Significante stijging van het zorgaanbod gemeentebreed.
Dit valt eenvoudig te verklaren vanuit de nieuwbouw en opening van het nieuwe zorgcomplex Hof 
van Nassau in de kern Steenbergen. Dit geldt niet alleen voor Steenbergen maar ook voor Welberg 
waar de bereikbaarheid van zorgvoorzieningen significant was gestegen in de beoordeling.

Aanbod en bereikbaarheid wijk of buurthuis
Over heel de gemeente gezien scoort het aanbod en de bereikbaarheid wijk of buurthuis 
significant hoger.
Dit is enerzijds het gevolg van de tevredenheid met de bestaande wijk buurthuis en anderzijds het 
gevolg van de opening van de gerenoveerde multifunctionele accommodatie ^dorpshuis) De Vaert 
in Welberg.
Echter, De kern Steenbergen zowel centrum, Zuid als Noord scoren op dit punt minder goed in 
Steenbergen Zuid en Noord zelfs onder de 6.
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Medische voorzieningen, aanbod en bereikbaarheid
Medische voorzieningen bereikbaarheid scoort over heel de gemeente gezien significant 
hoger.
Het aanbod en de bereikbaarheid scoren in Dinteloord hoger. Zowel de stijging gemeentebreed 
gezien als die in Dinteloord is te verklaren vanuit Dinteloord. Hier is een extra huisartsenpraktijk 
opgericht die in Dinteloord tot een significant hogere waardering heeft geleid en tegelijkertijd 
zodanig groot is, dat het zelfs gemeentebreed tot een significant hoger oordeel qua bereikbaarheid 
medische voorzieningen heeft geleid.

Bereikbaarheid kerken, moskeeën en synagogen
In Steenbergen Zuid is de score op dit onderwerp significant gestegen van 6,8 naar 7,8.
In Steenbergen centrum is ook sprake van een stijging zij het niet significant.
Het openstellen van de Gummaruskerk en rondleidingen hier voor inwoners en toeristen draagt bij 
aan het cijfer.

Overlast (gedrag van anderen)
Ook hier een significante verbetering van het rapportcijfer.
De introductie van buurtbemiddeling speelt hierbij een rol. Maar Ook de introductie van 
buurtpreventieteams in de diverse kernen en wijken draagt bij aan een beperking van overlast.

Overlast activiteiten
Overlast van activiteiten (lees: minder overlast) krijgt gemeentebreed een significant betere 
beoordeling. Met name in Steenbergen Centrum.
Dit is het gevolg van een actief nieuw beleid waarin er veel meer overleg aan de voorkant 
plaatsvindt vanuit de gemeente met organisatoren van evenementen in combinatie met een 
striktere handhaving van de regels opgenomen in de vergunningen.
Uit de hoge boordeling blijkt dat het goed mogelijk is om evenementen te organiseren zonder dat 
dit overlast met zich meebrengt voor omwonenden.

Vervuiling
Er is minder vervuiling en de beoordeling op dit onderwerp is dan ook duidelijk verbeterd.
In het bijzonder valt hier op de betere beoordeling in Welberg. Een exacte verklaring hiervoor valt 
niet te geven. Wel is er jaarlijks voldoende animo gemeentebreed voor de opschoondagen waar 
behoorlijk wat afval wordt opgehaald.

Veiligheidsgevoel overdag en 's avonds
Ook hier gemeentebreed een beter cijfer.
De introductie van de buurtpreventieteams draagt hier aan bij.
Opvallend is de erg hoge score van Nieuw-Vossemeer.

School-huisroute kinderen
Een hoger cijfer, hoewel er direct rondom de lagere scholen weinig is veranderd.
Ten aanzien van de middelbare scholieren heeft de opening van het nieuwe fietspad tussen 
Steenbergen en Welberg langs de rondweg Oost een bijdrage geleverd aan een verbetering van het 
veiligheidsgevoel.
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4c. Verklaring significante dalingen

« Criminaliteit Steenbergen-Zuid
« Welberg: omgang etnische groepen en betrokkenheid buurtbewoners 
» Speelvoorzieningen 
» Aanbod winkels Nieuw Vossemeer
» Openbaar vervoer Nieuw Vossemeer, Kruisland, Steenbergen Noord
* Groenvoorzieningen en onderhoud Kruisland
* Zorgvoorzieningen en aanbod Kruisland
* Bereidheid inzet buurt

Criminaliteit in Steenbergen Zuid
Deze lagere score valt eenvoudig te verklaren.
Dit vanwege diverse brandstichtingen en vernielingen, vandalisme in de afgelopen járen.

Welberg omgang etnische groepen en betrokkenheid buurtbewoners
Welberg scoorde 3 jaar geleden op deze punten bovengemiddeld hoog. Nu zijn ze 'gedaald'
naar het gemeentelijke gemiddelde.
Een verklaring hiervoor is moeilijk te geven. Het hoge oordeel van 3 jaar geleden betreft 
betrokkenheid van buurtbewoners had zeer waarschijnlijk te maken met de hoge opkomst bij de 
gehouden avonden over het centrumplan Welberg dat nu in uitvoering is.
Voor de lagere score omgang etnische groepen valt geen verklaring te geven.

Scores onder de 6 verklaring en acties:

speelvoorzieningen
Wij zijn van mening dat de gemeentelijke inzet en prioriteit, voor zover zaken binnen de 
gemeentelijke invloedsfeer liggen uit moet gaan naar punten die lager scoren dan een 6. 
Gemeentebreed en per kern. Gemeentebreed scoort er slechts één cijfer onder de 6 namelijk 
het aanbod van speelvoorzieningen.
Er is geen actueel beleid waar het betreft de speelvoorzieningen. Dit zorgt mede voor het lage 
cijfer.

Actie: In 2020 zal er actueel beleid ontwikkeld worden voor speelvoorzieningen, de nota 
buitenspeelruimte, met indien wenselijk/noodzakelijk de daarbij behorende middelen.

Als we als gemeente een aantrekkelijke gemeente willen zijn voor gezinnen met kinderen is het van 
belang hier aandacht aan te besteden.
Steenbergen centrum (5,3), Welberg (5,3) en Kruisland (5,7) scoren qua aanbod allen onder de 6. 
Voor wat betreft Welberg is er al door uw raad een investeringsbesluit genomen voor nieuwe 
speelvoorzieningen door de vaststelling van de exploitatie voor het centrumplan Welberg.

Onderhoud speelvoorzieningen Centrum Steenbergen (5.8). Dinteloord (5,8), Kruisland (5,5)
Het onderhoud speelvoorzieningen scoort weliswaar gemeentebreed net voldoende maar in 
bovengenoemde wijken en kernen onder de 6.
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Actie: In de begroting 2020 is al geld opgenomen voor het onderhoud van speeltoestellen. In 2020 zal een 
actualisatie van de nota buitenspeelruimte plaatsvinden.
Hierin zal ook het onderhoud van speeltoestellen voor de langere termijn worden meegenomen en 
gewaarborgd.

Aanbod wijkcentrum/ buurt- of dorpshuis

Aanbod wijkcentrum/buurt- of dorpshuis Steenbergen Zuid (5.9) en Steenbergen Noord (5.8)
Deze lage score komt voort uit de nog steeds aanwezige ontevredenheid met het Cromwiel. Deze 
problematiek is al langerbekend.

Actie: Er vindt overleg plaats met de beheerder en in 2020 wordt de visie maatschappelijk vastgoed 
vastgesteld. In deze visie zal de toekomst van het Cromwiel een belangrijk aandachtspunt zijn.

Aanbod winkels Nieuw-Vossemeer (5.2)
Vrijwel alle winkels zijn uit Nieuw-Vossemeer verdwenen in de afgelopen 30 jaar. Er is nog wel een 
kleine supermarkt aanwezig in het dorp.

Actie: Geen. Dit ligt buiten de gemeentelijke invloedssfeer.

Openbaar vervoer aanbod/bereikbaarheid Nieuw-Vossemeer f4.8 en 4.6). Kruisland (4.8 en
5.5.) Steenbergen Noord f5.8 alleen aanbod)
Het aanbod openbaar vervoer in de kleinere kernen Nieuw-Vossemeer, Kruisland, maar ook in 
Steenbergen Noord scoort lager dan een 6.
De provincie is het bevoegde gezag waar het betreft de busdiensten. Dit ligt buiten de 

gemeentelijke invloedssfeer. De gemeente heeft wel contact met de vervoerder. Ook is de 
gemeente in regioverband betrokken bij de ontwikkelingen van het openbaar vervoer.
De lage score wat betreft openbaar vervoer aanbod in Steenbergen Noord is niet eenvoudig te 
verhelpen. Door de verkeerskundige structuur van Steenbergen Noord ( 30km zones met drempels) 
is er geen/ weinig animo voor een busdienst en is de afstand tot de dichtstbijzijnde bushalte 
vooralsnog relatief groot. Wel gaat vanaf de aanstaande dienstregeling 2020 buurtbus 213 
doorrijden naar het Hof van Nassau en het gemeentehuis.

Acties: De ontevredenheid met het openbaar vervoer in de kleine kernen wordt aangekaart bij de regio en 
de provincie. Binnenkort wordt gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding van het 
openbaar vervoer van 2023. Hierbij zal er veel veranderen aan de opzet en uitvoering van het openbaar 
vervoer. Hierbij is reeds de bereikbaarheid van kleine kernen als aandachtpunt genoemd. Deze 
voorbereiding wordt getrokken door de regio en provincie en de gemeente is hierbij aangehaakt. In het 
kader van het GWP zal ook bekeken worden in hoeverre er mogelijkheden zijn om het kleinschalig 
collectief vervoer verder uit te breiden. Dit kleinschalige vervoer draait echter wel grotendeels op 
vrijwilligers. Van belang is dan wel dat deze er zijn. Een aandachtspunt

Groenvoorzieningen aanbod (5.7) en onderhoud f5.7) Kruisland
De verklaring voor deze cijfers ligt vooral in de geringe hoeveelheid openbaar groen.
Het idee om een dorpsbos te realiseren is helaas door het ontbreken van bereidheid van eigenaren 
om de grond te verkopen tot op heden niet gelukt. Een plan voor de invulling van de resterende 
strook grond als BMX terrein en hondenspeelterrein heeft door bezwaren vanuit de omgeving 
vertraging opgelopen.
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Actie: Streven is om in ieder geval het terrein bij Den Darink zo snel mogelijk in te vullen. Voor het overige 
lijken door ruimtegebrek nog weinig concrete oplossingenvoor het tekort aan openbaar groen. Het zou 
mooi zijn als de inwoners van het dorp zelf met eigenaren van grond tot een extra groeninvulling kunnen 
komen.

Zorgvoorzieningen aanbod Kruisland 4.0
Het oordeel over het aanbod aan zorgvoorzieningen in Kruisland scoort extreem laag. Dit is het 
gevolg van het verdwijnen van de zorginstelling bij het Pluspunt van stichting Groenhuysen uit te de 
kern. Een aantal jaar geleden is vanuit de dorpsraad getracht om een zorgcoöperatie van de grond 
te krijgen met ondersteuning vanuit de provincie. Helaas is dit vanwege een gebrek aan 
belangstelling niet van de grond gekomen. Het ligt, gelet op het huidige rijksbeleid, niet in de 
verwachting dat er nieuwe reguliere zorgvoorzieningen komen in Kruisland.

Actie: Dit ligt buiten de gemeentelijke invloedssfeer. Alleen door het opstarten van lokale initiatieven vanuit 
de samenleving zelf kan dit verbeteren. Hier liggen dus kansen.
In 2018 is bijvoorbeeld gestart met het opstarten van een eetpunt in Siemburg. Hier organiseren actieve 
vrijwilligers elke donderdag “eten wat de pot schaft" voor ongeveer 20 ouderen.
Recent heeft de Stichting Welzijn Kruisland de wens uitgesproken om een dagelijks huiskamerproject te 
beginnen. Ook dit is een voorbeeld dat bijdraagt aan het verbeteren van de leefbaarheid voor ouderen in 
Kruisland.
Alleen door dergelijke initiatieven vanuit de samenleving zelf, die mogelijk uiteindelijk alsnog kunnen 
leiden tot de oprichting van een zorgcoöperatie, zijn er mogelijkhedenom op het punt van 
zorgvoorzieningen tot een verbetering te komen.
De gemeente kan wel een rol spelen om de problematiek in de zorg in het algemeen, en in de kleine kernen 
in het bijzonder, onder de aandacht te brengen bij het rijk.

Bereidheid inzet buurt. Steenbergen Noord 5.9. Welberg 5.9. Kruisland 5.9. Nieuw-Vossemeer
5,9
Opvallend hierbij is dat vooral de kleinere kernen onder de 6 scores waar het betreft de bereidheid 
inzet/buurt. Terwijl juist hier door de toenemende schaalvergroting allerlei voorzieningen zijn 
verdwenen. Door actieve inzet van mensen, burgerparticipatie zijn er juist in de kleine kernen 
verbeteringen haalbaar.

Actie: De gemeente kan hier niet direct iets aan doen. Maar door de inzet van bijvoorbeeld het 
initiatievenfonds probeert de gemeente door financiële bijdragen en ambtelijke ondersteuning de eigen 
inzet en burgerparticipatie te vergroten. Ook het nieuwe kerngerichte werken met de inzet van 
kerncoördinatoren, waar het initiatievenfonds een onderdeel van is, probeert dit te stimuleren. De toch vrij 
lage beoordeling over de inzet van burgers geeft aan dat het blijkbaar noodzakelijk is om vanuit de 
gemeente ondersteuning te geven om dit, ondanks alle actieve vrijwilligers die er al zijn binnen de 
gemeente, beter vorm te kunnen geven.

Criminaliteit Steenbergen Zuid (5.5)
De lage score houdt direct verband met de brandstichtingen en vandalisme van de afgelopen járen.

Actie: De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij politie en justitie, uiteraard in samenwerking met 
handhaving. Er wordt op dit moment al een lobby gevoerd vanuit de gemeente om gemeentebreed over 
extra wijkagenten te beschikken. Extra wijkagenten kunnen een bijdrage leveren aan het tegengaan van 
criminaliteit.
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De Heen
Voor De Heen zijn te weinig enquêtes ingevuld om representatieve uitspraken te doen.
Vandaar dat deze cijfers niet zijn meegenomen in het voorgaande onderzoek. Toch valt er in 
combinatie met de signalen die wij krijgen vanuit de Heense Bevolking wel een lijn uit te trekken. 
Degene die wel een enquête hebben ingevuld hebben extreem lage cijfers gegeven over het 
aanwezige voorzieningenniveau in De Heen. (Aanbod scholen een 1,5, aanbod winkels een 1,5, 
aanbod openbaar vervoer 2,8, aanbod sportvoorzieningen 1,8, aanbod medische voorzieningen een 
3,9, aanbod zorgvoorzieningen een 1,5, aanbod kerken en moskeeën 1,6.)
Dit valt logisch te verklaren. Dit zijn voor een groot gedeelte allemaal zaken die op relatief korte 
termijn, in de afgelopen 5 jaar, zijn verdwenen uit het dorp. De realiteit is echter wel dat de 
gemeente dit tij niet kan keren. De gemeente kan er niet voor zorgen dat ouders hun kind naar 
school laten gaan in de Heen, dat de kerk open blijft, dat er genoeg leden zijn bij een voetbalclub om 
een elftal in het veld te kriigen. Het is aan de bewoners zelf om er voor te zorgen dat er sprake blijft 
van een leefgemeenschap en niet van een aantal huizen bij elkaar.

Actie: Met ondersteuning vanuit de gemeente vanuit het nieuwe kerngerichte werken, kunnen bewoners 
hier zelf invloed op uitoefenen.

Voortgang
De goed scorende thema's zijn vaak een direct gevolg van gevoerd beleid. Hetzelfde geldt voor de 
meeste van de aandachtspunten. De (grotendeel verbeterde scores) in dit LEMON onderzoek maken 
het effect van keuzes zichtbaar.
De punten zoals weergegeven bij de acties zullen daarom, voor zover van toepassing, worden 
meegenomen in nieuw beleid en de begroting voor 2021.

Hoogachtend, ^----- -
burgemeester en wethouders van Steeproergere 
de secretaris, de burgemeester,
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