
 

 
       

   
     

 

 
 
 
 

 
 

  
 

 
     

 
            

 
               

    
               
        

       
 
 
 

    
 
 

  

 
      

 
 
 

  
    
     
    

 

B & W - NOTA 

B & W - BESLUIT 

Registratienummer: 834172 

Besluit: 
Het College van B&W besluit 

1.	 Kennis te nemen van het rapport Lemon 2017 (kenmerk 824171) en de samenvatting 
(kenmerk 834550); 

2.	 De resultaten van het Lemon 2017 mee te nemen in de beleidsvorming en uitvoering, 
zoals beschreven in deze nota; 

3.	 ambtelijk advies m.b.t. analyse en verdere uitwerking hiervan af te wachten 
4.	 Het rapport Lemon 2017 middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (kenmerk 834551) 

ter informatie aan de gemeenteraad te zenden. 

Vlissingen, 6 maart 2018 

de secretaris, 

mr. drs. ing. M. van Vliet 

Bijlage(n): 
834550 Presentatie LEMON 2017 
834171 Leefbaarheid in Vlissingen 2017_081117 
834551 Raadsinformatiebrief Lemon 2017 

Auteur: E. van Egmond Registratienummer nota: 834172 

Telefoonnummer: 0118-487466 Beslissingsbevoegdheid:B&W 
Datum document: Behandelwijze: Bespreekstuk 



     
 

   

 
   

 
    

           

              
   

        
     

              
              

    

             
          

              
           

            
    

   
               

     
             

            
           

                
              

   

            
           

     
          

   
           

           

Registratiekenmerk: 834173
 
Onderwerp: Rapport Lemon 2017
 

Concept besluit:
 
Het College van B&W besluit:
 

1.	 Kennis te nemen van het rapport Lemon 2017 (kenmerk 824171) en de samenvatting
 
(kenmerk 834550);
 

2.	 De resultaten van het Lemon 2017 mee te nemen in de beleidsvorming en uitvoering, zoals 
beschreven in deze nota; 

3.	 Het rapport Lemon 2017 middels bijgevoegde raadsinformatiebrief (kenmerk 834551) ter 
informatie aan de gemeenteraad te zenden. 

Samenvatting 
De gemeente en corporaties monitoren elke 4 jaar de beleving van de woonomgeving door de 
inwoners van de gemeente Vlissingen via het Lemon onderzoek. Met deze nota worden de resultaten 
van het onderzoek in 2017 aangeboden. 

Inleiding 
In de jaren 2005, 2007, 2009 en 2013 heeft in Vlissingen het belevingsonderzoek Lemon 
plaatsgevonden. In gezamenlijkheid hebben gemeente en de corporaties hiertoe opdracht gegeven 
en daarmee inzicht gekregen in de beleving van de woonomgeving door de inwoners van Vlissingen. 
In de prestatieafspraken 2016 - 2019 met de corporaties is wederom afgesproken de 
belevingsmonitor Lemon structureel en gezamenlijk uit te voeren. Met deze nota worden de 
resultaten van Lemon 2017 aangeboden. 

Wat willen we bereiken? 
Een prettig en veilig woon- en leefklimaat in alle buurten en dorpen in de gemeente Vlissingen. 

Wat gaan we ervoor doen? 
De beleving van woonomgeving door de Vlissingse inwoners wordt eens in de vier jaar gemonitord, 
middels het Lemon leefbaarheidsonderzoek. 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. 

In het document “Presentatie Lemon 2017” (kenmerk 834550) is een samenvatting gegeven van de 
resultaten van Lemon 2017 incl. een reactie van de corporaties l’escaut en Zeeuwland. 

Een aantal opvallende positieve ontwikkelingen zijn: 
- significante verbetering op alle aspecten van onderhoud en aanwezigheid (wegen/pleinen, 

straatmeubilair, groenvoorziening en verlichting). 
- Veiligheidsgevoel is positief ontwikkeld t.o.v. 2013, met name in Bossenburg, Westerzicht en 

Papegaaienburg 

Onderstaande tabel geeft inzicht in de gesignaleerde aandachtspunten per buurt en aspect: 

Auteur: E. van Egmond Registratienummer nota: 834172 
Telefoonnummer: 0118-487466 Beslissingsbevoegdheid:B&W 
Datum document: Behandelwijze: Bespreekstuk 



    

              
            

     

 
              

            
           
               

                
            

   

   
               

   

     

In de buurten rondom het centrum wordt met name aandacht gevraag voor aspecten rondom 
ongenoegens en toezicht. Aandachtspunten in de buurten in Oost-Souburg richten zich op de 
aanwezigheid van straatmeubilair en speelvoorzieningen. 

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. 

Wat mag het kosten? 
Indien de doorvertaling van de resultaten in beleid of uitvoering leiden tot additionele kosten worden 
dit afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd. 

Wat en hoe gaan we communiceren? 

Blad 2 behorend bij 834172 



    

            
      

             
             

            

            
   

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. 

Tevens wordt het Lemon 2017 rapport ter kennisname aan de gemeenteraad gebracht, middels 
bijgevoegde raadsinformatiebrief (kenmerk 834551). 

Blad 3 behorend bij 834172 
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