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Deze gemeentelijke nieuwsbrief
Leefbaarheidonderzoek
verschijnt regelmatig om u te
informeren over actuele ontwikkelingen en achtergronden van
het leefbaarheidonderzoek in de
gemeente Sluis.
Het onderzoek wordt gehouden
in samenwerking met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de
provincie Zeeland. Het Zeeuws
instituut voor sociale en culturele
ontwikkeling Scoop voert het
leefbaarheidonderzoek uit.
Contactgegevens:
Antoine Dierikx
ADierikx@gemeentesluis.nl
tel. 0117 - 457 130
Isabelle Staal
IStaal@gemeentesluis.nl
tel. 0117 - 457 163
Nicole Baart
NBaart@gemeentesluis.nl
tel. 0117 - 457 196

Het onderzoek naar de leefbaarheid in Sluis is in een vergevorderd stadium. Alle
gegevens zijn verzameld, er wordt gekeken naar de resultaten en geanalyseerd
hoe het er precies voorstaat met de leefbaarheid. Onderzoeker Dick van der
Wouw licht alvast een tipje van de sluier op.
Representatief
Het onderzoek in de tien kleinste kernen
van de gemeente heeft veel gegevens
opgeleverd. Met 2.100 ingevulde vragenlijsten is de respons op de schriftelijke
vragenlijst ruimschoots voldoende om
heel gerichte uitspraken te doen. Ter
vergelijking: het Sociaal Cultureel Planbureau heeft onlangs onderzoek gedaan onder 2.000 plattelandsbewoners
in heel Nederland en baseert daarop
uitspraken over de 6,2 miljoen plattelanders in ons land. Wij zijn daarom met
dit onderzoek goed in staat de ervaren
leefbaarheid in de kleine kernen van de
gemeente in beeld te brengen. We kunnen daar nu nog weinig over zeggen
totdat we alles goed op een rijtje hebben gezet.

gezinnen met hoge inkomens. Daar
tegenover is Schoondijke de kern met
de meeste lage inkomens en de laagste
gemiddelde woningwaarde. Er wonen
in Schoondijke dus relatief veel mensen
met een smalle beurs. Verder wonen er
bijna 150 mensen ouder dan 75 jaar. Uit
onze barometer leefbaarheid, waarvoor
we alle voorzieningen, verenigingen en
activiteiten in de kernen hebben geïnventariseerd, valt ons bij Schoondijke op
dat het een kern is met weinig zorgvoorzieningen. Schoondijke is dus een kern
waar we goed op moeten letten, is dan
de eerste indruk. En om toch een klein
tipje op te lichten. Ook uit de antwoorden van de inwoners lijkt een beeld te
ontstaan dat extra aandacht voor die
kern rechtvaardigt.

Voorbeeld
Naast de mening van de inwoners hebben we ook onderzocht hoe de verschillende kernen van de gemeente als
woon- en leefmilieu eruit zien. Daarvoor
maken we vooral gebruik van de statistieken van het CBS. En daarover kan ik
wel voorbeelden noemen.
Die gegevens leren ons bijvoorbeeld
dat Oostburg de kern is met de hoogste verhuismobiliteit en Sint Kruis de
laagste. Sint Kruis heeft ook de hoogste
gemiddelde woningwaarde, de minste
huurwoningen en er wonen de meeste
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Van de gedeputeerde
Ik ben George van Heukelom, gedeputeerde zorg en
sociaal beleid van de provincie. Samen met de gemeente
Sluis en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ben ik opdrachtgever voor het leefbaarheidonderzoek dat op dit moment
in uw gemeente wordt uitgevoerd. De gemeente Sluis is
opdrachtgever vanuit een direct gemeentelijk belang,
vanuit de provincie proberen we dit lokale belang te
ondersteunen, maar wij denken tegelijkertijd aan het
provinciebrede belang.
Wij als provincie vinden het doen van leefbaarheidonderzoeken belangrijk, en proberen dit zo veel mogelijk te
stimuleren. Scoop is ons provinciaal onderzoeksinstituut.
Omdat leefbaarheid voor Zeeland belangrijk is hebben wij
Scoop de opdracht gegeven een onderzoeksinstrument
te ontwikkelen dat bruikbaar is voor heel Zeeland. Scoop
is hiermee aan de slag gegaan. Ze heeft de zogenaamde
“leefbaarheidbarometer” ontwikkeld. Deze barometer is
een instrument waarmee je het voorzieningenniveau van
dorpen of wijken kan meten, en waarmee je ook meet hoe
de mensen zelf de leefbaarheid ervaren. Deze barometer
is ook al in Borsele afgenomen en nu dan in Sluis.
Wij verlenen medewerking aan het onderzoek in de
gemeente Sluis, omdat het ons twee kansen biedt:
• De leefbaarheidbarometer kan worden doorontwikkeld c.q. uitgebreid met de onderwerpen sociale
veiligheid, participatie, openbare ruimte en demografische ontwikkelingen.
• Het onderzoek in Sluis levert input voor de op te
stellen vragen voor de te houden enquête voor de
Sociale Staat van Zeeland in 2009.
De sociale basisenquête is een belangrijke basis voor
het rapport De Sociale Staat van Zeeland dat in december
2009 zal verschijnen. In het rapport zullen samen leven,
wonen en werken in Zeeland centraal staan. Hoe ziet
dat er uit? Wat betekenen (landelijke) ontwikkelingen
voor Zeeland? En hoe kunnen gemeenten en provincie
samen met bewoners een optimale leefomgeving creëren
met de middelen die zij hebben?

Net zoals het leefbaarheidonderzoek wordt de enquête
voor de Sociale Staat uitgezet onder de inwoners van
de Zeeuwse dorpen en wijken. Inwoners van de tien
kleinste kernen van Sluis zullen uiteraard niet opnieuw
bevraagd worden. In de andere vijf kernen wordt de
enquête wel verspreid.
De dorpen en wijken van Zeeland krijgen dus een
belangrijke plek in ons provinciale onderzoek. In die
dorpen en wijken leeft u samen. Van daaruit groeien uw
kinderen op, gaat u naar uw werk, geeft en ontvangt u
zorg en organiseert en bezoekt u verenigingen en activiteiten die een meerwaarde bieden in uw bestaan. We
brengen de dorpen en wijken in beeld in het rapport
“De Sociale Staat van Zeeland 2009”. Op basis van die
kennis zullen keuzes gemaakt worden voor toekomstig
beleid, zowel van de provincie als van uw gemeente.
Over de resultaten van de enquête “De Sociale Staat van
Zeeland” informeren wij u in januari 2010 in uw huisaan-huis blad en op de website van de provincie: www.
zeeland.nl. Als u nu al meer wilt weten over provinciaal
sociaal beleid, kunt u op de site terecht.
George van Heukelom,
Gedeputeerde zorg en sociaal beleid

2

Leefbaarheidonderzoek | nieuwsbrief

Uitnodiging
U bent van harte welkom bij de presentatie van de eerste resultaten van het leefbaarheidonderzoek op

dinsdag 26 mei 2009
om 20.00 uur
in het Belfort te Sluis.
Tijdens deze bijeenkomst wordt per kern een dorpspresentatie getoond. Voor het onderzoek is het
belangrijk om feedback te krijgen op deze gegevens. De reacties worden meegenomen in het definitieve
rapport dat na de zomervakantie wordt gepresenteerd.
Wij hopen alle geïnteresseerden te mogen begroeten tijdens deze bijeenkomst.

Kansenkaart biedt nieuwe kansen!
Een interessante site voor iedereen die
betrokken is bij het thema leefbaarheid
is www.kansenkaartplatteland.nl. Deze
digitale versie van de Kansenkaart Sociaal
Vitaal Platteland is een wegwijzer voor
beleidsmakers, -uitvoerders en burgers
die aan de slag willen met het combineren
van diensten en voorzieningen.
De website is ingedeeld in vier thema’s:
1. sociale samenhang
2. wonen, zorg en welzijn
3. onderwijs en opvang
4. maatschappelijk ondernemen.
U vindt er voorbeelden van succesvolle
combinaties, informatie over subsidieregelingen en strategische (beleids)adviezen.
Ook worden er leuke projecten toegelicht
en instrumenten aangereikt die de sociale
samenhang en cultuur versterken. Zeker de
moeite waard om eens een kijkje te nemen!
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Gemeente Sluis en P-10

(de tien grootste plattelandsgemeenten)
De gemeente Sluis maakt sinds vorig jaar deel uit van de
P-10. De tien grootste plattelandsgemeenten van Nederland
hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waar zij zich
dagelijks voor inzetten. Wat te denken van veranderende
bedrijvigheid en nieuwe economische impulsen, vergrijzing,
ontgroening, plattelands- en natuurontwikkeling/-onderhoud, samenwerking met omliggende steden en leefbaarheid in de kleine kernen. Om deze (nog) beter onder de
aandacht te brengen van rijk en politiek (landelijk en Europees)
hebben zij op 19 mei 2008 de P-10 opgericht. Het gaat om
de gemeenten Aa en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn,
Bronckhorst, Hulst, Ooststellingwerf, Opsterland, SchouwenDuiveland, Westerveld en Sluis.
De P-10 bestaat uit deze tien gemeenten omdat zij het
grootste aantal vierkante kilometers aan landoppervlakte
van Nederland hebben, geen van alle één echt grote kern
heeft en plattelandsontwikkeling in de gemeenten centraal
staat. Met hun gezamenlijk oppervlakte van 280.000 ha
zijn ze net zo groot als de gehele provincie Zuid-Holland!
Met dit nieuwe, krachtige samenwerkingsverband willen
de tien gemeenten kennis uitwisselen en leren van elkaar,
samenwerken waar dat mogelijk is en gezamenlijk de aandacht vestigen op onder meer de volgende ontwikkelingen
die hoog op hun agenda’s staan:
• Demografische ontwikkelingen
• Relatie plattelandsgemeente en gemeentefonds
• Recreatie en toerisme
• Functieveranderingen op het platteland
• Nieuwe economische kansen in de buitengebieden
• Veiligheid in het landelijke gebied (aanrijtijden)
• Leefbaarheid in de kernen (voorzieningen)
• Natuur- en waterbeheer, duurzaamheid
De gemeenten overleggen regelmatig met elkaar, maar
richten zich de komende tijd ook nadrukkelijk op de provincies,
rijksoverheid en Europa. Zo wordt het leefbaarheidsonderzoek dat in de gemeente Sluis is uitgevoerd, met grote
belangstelling gevolgd door de andere P-10 gemeenten.
Wilt u meer weten over de P-10?
Kijk dan eens op www.p-10.eu.
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