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Is dit onderzoek niet iets van de woningcorporatie? 
Het LEMON (leefbaarheidsmonitor) onderzoek is een leefbaarheidsonderzoek dat  
wordt uitgevoerd door RIGO Research en Advies in opdracht van diverse 
woningcorporaties (Stadlander,  Woensdrecht, Woonkwartier) en diverse gemeenten 
(Bergen op zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen) gezamenlijk. 
 
De uitkomsten van dit onderzoek waren afgelopen zomer reeds bekend. 
Waarom presenteert gemeente Steenbergen nu de resultaten? 
Eerder konden wij alleen puur de cijfers en het rapport laten zien.  
De afgelopen periode hebben we benut om met verschillende ambtenaren de 
resultaten af te zetten tegen gevoerd beleid op de verschillende portefeuillles en de 
algemene resultaten per onderdeel ook af te zetten tegen de scores per wijk/ dorp.  
Waar hebben we in deze gemeente op ingezet qua beleid de afgelopen jaren en is 
dit terug te zien in de leefbaarheidscijfers en hoe?  
Het  betreft vaak schattingen. We zien echter wel dat als we bijvoorbeeld kijken naar 
de inzet van kerncoördinatoren, het faciliteren van actieve inwoners op dorps-en 
wijkniveau en het ophalen van input, dit terug te zien is in beoordeling over 
betrokkkenheid van gemeente en inwoners in de wijken, dorpen en kernen.  
En terwijl we de afgelopen periode hebben ingezet op beter en gestructureerder 
overleg tussen organisatoren van evenementen en de gemeente en striktere 
handhaving van regels als opgenomen in vergunningen, zien we minder meldingen 
(betere beoordeling) van overlast bij evenementen. 
Zo zien we aan de andere kant ook dat het ontbreken van beleid (en financiële 
middelen) t.b.v. het onderhouden van speeltoestellen resulteert in een negatieve 
beoordeling.  
Het LEMON onderzoek is dus een goede graadmeter hoe prettig mensen het wonen 
en leven beoordelen in onze gemeente. En wat het effect is van ons beleid en 
recente ervaringen op die beoordelingen. 
We wilden de cijfers wel in de juiste context plaatsen en hebben daarom (dat duurde 
even) per thema en wijk/ dorp gekeken hoe we die cijfers konden speciferen en hoe 
we ze konden verklaren. 
 
 
Wat zeggen deze cijfers? 
Dat het goed gaat met de leefbaarheid in Steenbergen. En in de dorpen en kernen. 
En daar zijn we trots op.  
Het ontbreken van een representatieve respons in De Heen is spijtig. 
Met name de prijs-kwaliteit verhouding van woningen, het aanbod en de 
bereikbaarheid van diverse voorzieningen, de dienstverlening, de activiteiten en 
betrokkenheid van en het verbeterde contact met inwoners,  de kwaliteit en 
bereikbaarheid van zorg- en medische voorzieningen, vermindering van overlasten 
evenementen scoren aanmerkelijk hoger dan voorafgaande jaren.   
Dit zijn ook terreinen waar we actief nieuw beleid op hebben gemaakt en dit hebben 
uitgevoerd. Van kerncoördinatoren, tot stimuleringsleningen voor vastgoed, tot 
verbeterd toezicht, tot verbeterde vergunninsaanvragen.   
 



 
Van alle ondervraagden uit Steenbergen vindt slechts 2%  dat de gemeente niet 
mede verantwoordelijk is voor de leefbaarheid 
 
Ook als ergens iets veranderd is in het voorzieningenniveau (nieuwe zorginstelling, 
nieuwe huisartsenpost, openstelling kerk etc. ) zien we dit terug in de cijfers. Een 
goede graadmeter dus. 
 
Het LEMON onderzoek laat ook in cijfers zien dat er naast al het positieve nieuws 
ook zaken zijn die aandacht behoeven, zoals ergernissen rondom hondenpoep 
recente branstichtingen, bereikbaarheid met openbaar vervoer en beheer van het 
Cromwiel. 
 
 
 
 

 


