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ONDERWERP

Raadsinformatiebrief Lemon 2017

Geachte heer/mevrouw,

Met het oog op een prettig en veilig woon- en leefklimaat in alle buurten en dorpen in de 
gemeente Vlissingen, monitoren de gemeente en corporaties elke 4 jaar de beleving van de 
woonomgeving door de inwoners van de gemeente Vlissingen. Dit gebeurt via het Lemon 
leefbaarheidsonderzoek van het RIGO.

Het onderzoek geeft inzicht in de beleving binnen één buurt op meerdere aspecten (fysiek, 
sociaal, ongenoegens en veiligheid). De buurtresultaten zijn onderling te vergelijken. Ook is 
de ontwikkeling van de beleving over de jaren heen af te lezen. Op deze wijze ontvangt de 
gemeente een terugkoppeling op het gehanteerde beleid en biedt het onderzoek 
handvatten voor verbetering.

Het rapport Lemon 2017 (kenmerk 834171) en een samenvatting in presentatievorm 
(kenmerk 834550) worden u hierbij ter informatie aangeboden.

Het vervolg
De resultaten van het Lemon 2017 worden meegenomen in de beleidsvorming en uitvoering. 
De betrokken beleidsvelden binnen de gemeente analyseren de uitkomsten van het 
onderzoek en laten dit indien nodig en mogelijk doorwerken in (toekomstig) beleid of 
uitvoering. 

In gesprekken met de buurt en via het burgerparticipatie traject wordt nader ingezoomd op 
de signalen. Dit biedt de mogelijkheid om de signalen verder te concretiseren en indien 
nodig met de gepaste oplossingen te komen. De woningbouwcorporaties met hun contacten 
in de wijk spelen hierin eveneens een rol. 



Blad 2 behorend bij 751156 / 834551

Het rapport Lemon 2017 wordt gepubliceerd via de gemeentelijke en corporatie websites. 
Ook worden de resultaten gepubliceerd via www.lemoninternet.nl

Daarnaast wordt bij doorvertaling naar beleid en/of uitvoering nadrukkelijker dan voorgaande 
jaren de link gelegd met het in 2017 uitgevoerde belevingsonderzoek. Hiermee wordt de 
zichtbaarheid van input van burgers naar de vertaling in het handelen van de gemeente 
vergroot.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




