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Onderwerp
Leefbaarheid in Albrandswaard, Lemon vervolgmeting 2013
Geadviseerde beslissing:
Bij beeldvormende stukken (informatienota) en opiniërende stukken (opinienota) is een Raadsbesluit
niet aan de orde.
Onderwerp
Vervolgmeting Wijkleefbaarheidsmonitor LeMon 2013
Kennisnemen van
De uitkomsten van het wijkleefbaarheidsonderzoek 2013. De uitkomsten zullen betrokken worden bij
de evaluatie van de programmabegroting en de ontwikkeling van beleid.
Inleiding
In 2001, 2005 en 2009 is het wijkleefbaarheidsonderzoek LeMon uitgevoerd. Om de leefbaarheid te
meten wordt gebruik gemaakt van een vragenlijst die ingaat op 4 leefbaarheidsthema's: de fysieke
woonomgeving, de sociale woonomgeving, overlast en veiligheid.
Kernboodschap
De scores uit het onderzoek geven de beleving van de leefbaarheid per wijk in Albrandswaard aan.
Enkele "opvallende" uitkomsten van het onderzoek zijn:
- Het totaaloordeel van de bewoners is met 7.6 iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 7.5;
- Op algemene voorzieningen (zoals winkels, scholen, openbaar vervoer e.d.) scoort Albrandswaard
een 6.9. Het landelijk gemiddelde is 7.2;
- Op het gebied van criminaliteit scoort Rhoon noord een 7.3 ten opzichte van een 6.2 in 2009. Het
veiligheidsgevoel is in Rhoon noord van een 6.8 in 2009 naar een 7.7 in 2013 gegaan. De overlast
van personen is van een 6.3 naar een 6.7 en de overlast van activiteiten van een 7.7 naar een 8.5. Dit
lijkt samen te hangen met de inzet van het buurtpreventieteam.
- Ondanks de hogere scores in Rhoon noord zijn er nog veel aandachtspunten (groenvoorzieningen,
speelvoorzieningen, algemene voorzieningen, betrokkenheid, vervuiling en verkeersoverlast)
- In Poortugaal (noord en zuid) is geen enkel aspect met een 6 of lager beoordeeld.

Consequenties
Het onderzoek heeft verder geen consequenties. De uitkomsten worden gebruikt om de doelen uit de
programmabegroting te evalueren en om beleid te ontwikkelen.
Vervolg
In de toekomst zal het Lemon onderzoek niet meer worden uitgevoerd. De benodigde gegevens
worden dan gehaald uit "waar staat je gemeente".
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Poortugaal, 20 augustus 2013
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,

De burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner
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