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1 Inleiding 

In 2015 heeft Companen in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas een onderzoek uitgevoerd 

naar de ervaren leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van alle dorpen in de gemeente. Naast een 

beschrijving van deze uitkomsten, is er ook een vergelijking gemaakt met de wijkprofielen die Wonen 

Limburg van haar werkgebied heeft opgesteld. In deze rapportage vergelijken we de enquêteresultaten 

van het leefbaarheidsonderzoek met de wijkprofielen van Wonen Limburg, uitgedrukt in diverse 

kaartbeelden. 

 

Vergelijking tussen enquête en wijkprofielen 

In deze wijkprofielen heeft de corporaties per wijk of dorp waarin zij bezit heeft staan een profiel 

opgesteld waarin scores op diverse indicatoren zijn gegeven. Voor de gemeente Horst aan de Maas 

betekent dat voor alle dorpen –uitgezonderd Evertsoord, waar de corporatie geen woningbezit heeft- 

een wijkprofiel is opgesteld. De indicatoren in het wijkprofiel geven een beeld van de leefbaarheid in het 

betreffende dorp. Hierbij heeft de corporatie gebruik gemaakt van zoveel mogelijk objectieve, 

statistische kengetallen. Op die manier is er een score gegeven voor diverse aspecten, zoals veiligheid, 

voorzieningenniveau, sociale cohesie en kwaliteit van de woonomgeving. De score per dorp is 

vergeleken met het gemiddelde van het totale werkgebied van Wonen Limburg (de gemeente Horst aan 

de Maas, maar dus ook elders in Limburg). 

Een aantal thema’s die onderdeel zijn van de wijkprofielen, zijn ook opgenomen in de enquête over de 

leefbaarheid. Hierdoor is een vergelijking mogelijk tussen het statistisch cijfermateriaal (wijkprofiel) en 

de ervaren leefbaarheid volgens de inwoners van de dorpen (enquête). 

 

Leeswijzer 

In deze bijlage worden de vier thema’s uit de enquête besproken waarbij een vergelijking met de 

wijkprofielen van Wonen Limburg mogelijk is. Per hoofdstuk vergelijken we eerst de uitkomsten tussen 

het wijkprofiel van Wonen Limburg en de uitkomsten van de leefbaarheidsenquête. Daarna gaan we 

nader in op de enquêteresultaten per kern. Op welke plekken wijkt de tevredenheid van bewoners af 

ten opzichte van het gemeentelijk gemiddelde? 

 

 
 

In deze bijlage wordt op de volgende thema’s een vergelijking tussen Wonen Limburg en de 

leefbaarheidsenquête gemaakt: 

 Hoofdstuk 2: thema veiligheid. 

 Hoofdstuk 3: thema voorzieningen 

 Hoofdstuk 4: thema sociale cohesie 

 Hoofdstuk 5: thema: leefbaarheid 

  

De steekproef van het leefbaarheidsonderzoek is zodanig opgesteld dat de respons voldoende betrouwbaar is 

op het niveau van de zestien dorpen. Omdat we bij de kaartbeelden in deze bijlage nog dieper inzoomen (tot 

postcodeniveau) moeten de uitkomsten op postcodeniveau als indicatief beschouwen.  

Bij de afwijkingen op postcodeniveau worden enkel de ondergemiddelde scores getoond, waarbij twee of 

meerdere postcodegebieden aan elkaar grenzen. In die gevallen kan redelijkerwijze gesteld worden dat 

bewoners een bepaalde aspect minder hoog waarderen dan elders in het dorp en gemeente. 
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2 Veiligheid 

In het wijkprofiel van Wonen Limburg is het veiligheidsniveau bepaald aan de hand van de scores op de 

Leefbaarometer en meldingen van de Politiemonitor. In de leefbaarheidsenquête zijn inwoners van de 

dorpen gevraagd naar de mate waarin zij zich onveilig voelen (vaak, soms, zelden of nooit) en naar een 

rapportcijfer over de veiligheid in hun dorp. 

2.1 Vergelijking Wonen Limburg - Leefbaarheidsenquête 

Figuur 2.1: Veiligheid per kern (op basis van wijkprofiel Wonen Limburg) 

 
Bron: Wonen Limburg (2015) 

 
Figuur 2.2: Mate waarin inwoners van Horst aan de Maas zich onveilig voelen in hun dorp (op basis van leefbaarheidsenquête) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 
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Te zien is dat het wijkprofiel de veiligheid van de verschillende kernen in de gemeente hoger waardeert 

dan de inwoners zelf in de enquête. Mogelijk volgt deze hogere waardering door het wijkprofiel uit de 

vergelijking van de veiligheid in Horst aan de Maas met overige gemeenten in het werkgebied van 

Wonen Limburg (waaronder enkele steden), terwijl inwoners van de dorpen mogelijk niet zozeer de 

veiligheid in hun dorp vergelijken met de rest van Limburg om hun eigen tevredenheid te bepalen. 

 
Figuur 2.3: Rapportcijfer veiligheid volgens inwoners (op basis van leefbaarheidsenquête) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 

 

In alle dorpen geven inwoners een 7 of hoger als rapportcijfer voor de veiligheid in hun dorp. Dit is een 

goede score, maar geeft een iets ander beeld dan de hoge scores op het vlak van leefbaarheid uit het 

wijkprofiel dat tot stand komt door Horst aan de Maas te vergelijken met andere Limburgse gemeenten. 

2.2 Veiligheidsgevoel op postcodeniveau 

We zoomen nu nader in op de tevredenheid over de veiligheid op postcodeniveau. Gemiddeld geven 

inwoners van de gemeente Horst aan de Maas aan zich zelden of nooit onveilig te voelen. In het 

volgende kaartbeeld staat weergegeven in welke gebieden dit veiligheidsniveau onder het gemeentelijk 

gemiddelde ligt. 
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Figuur 2.4: Postcodegebieden waar het veiligheidsgevoel volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt (op basis van 
leefbaarheidsenquête) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 

 

Te zien is dat het veiligheidsgevoel vooral in enkele buitengebieden onder het gemeentelijk gemiddelde 

ligt. Binnen de bebouwde kom (blauwe lijn) scoren voornamelijk in de dorpen Sevenum, Grubbenvorst 

en Tienray enkele gebieden ondergemiddeld. 

We werpen nu een nadere blik op de afwijkingen per kern. 
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Grubbenvorst 

In Grubbenvorst is te zien dat het veiligheidsgevoel in het buitengebied (noordwestkant) onder het 

gemiddelde ligt. Binnen de bebouwde kom scoren vooral enkele gebieden aan de west- en noordkant 

onder het gemiddelde. 

 
Figuur 2.5: Postcodegebieden in Grubbenvorst waar het veiligheidsgevoel volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde 

ligt (op basis van leefbaarheidsenquête) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 
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Melderslo 

De lagere scores in de Melderslo zijn vooral te zien in het buitengebied (vooral oostkant) en binnen de 

bebouwde kom in een aantal postcodegebieden aan de oostkant van de kern. 

 
Figuur 2.6: Postcodegebieden in Melderslo waar het veiligheidsgevoel volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt 

(op basis van leefbaarheidsenquête). 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 
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Hegelsom en Swolgen 

De ondergemiddelde score in de kern Hegelsom bevindt zich uitsluitend in postcodegebieden in het 

buitengebied. Hetzelfde geldt voor Swolgen. 

 
Figuur 2.7: Postcodegebieden in Hegelsom waar het veiligheidsgevoel volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt 

(op basis van leefbaarheidsenquête). 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 

 
Figuur 2.8: Postcodegebieden in Swolgen waar het veiligheidsgevoel volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt (op 

basis van leefbaarheidsenquête). 

  
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 
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Meerlo en Tienray 

Vooral in het buitengebied ten zuidwesten van Meerlo en ten westen van Tienray scoort het 

veiligheidsgevoel ondergemiddeld. Binnen de kern Meerlo voelen inwoners in het zuiden zich iets 

minder veilig dan in de rest van de kern. In Tienray scoort de veiligheid vooral in gebieden langs de 

Spoorstraat en Swolgenseweg lager dan gemiddeld. 
 
Figuur 2.9: Postcodegebieden in Meerlo en Tienray waar het veiligheidsgevoel volgens inwoners onder het gemeentelijk 

gemiddelde ligt (op basis van leefbaarheidsenquête). 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 
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Sevenum 

In Sevenum voelen inwoners in een aantal gebieden aan de noordoost- en westkant van het dorp zich 

minder vaak veilig dan gemiddeld in de gemeente. 
 
Figuur 2.10: Postcodegebieden in Sevenum waar het veiligheidsgevoel volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt 

(op basis van leefbaarheidsenquête). 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 
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3 Voorzieningen 

In het wijkprofiel van Wonen Limburg is het voorzieningenniveau bepaald aan de hand van CBS-cijfers 

over de fysieke afstand tot bepaalde voorzieningen (onderwijs, zorgvoorzieningen, supermarkten, 

zwembad, bibliotheek, maar ook het aantal buslijndiensten). In de leefbaarheidsenquête is inwoners 

aan bewoners gevraagd om een rapportcijfer te geven over het voorzieningenniveau in hun dorp. 

3.1 Vergelijking Wonen Limburg – Leefbaarheidsenquête 

Figuur 3.1: Voorzieningenniveau per kern (op basis van wijkprofiel Wonen Limburg) 

 
Bron: Wonen Limburg (2015) 

 
Figuur 3.2: Rapportcijfer voorzieningenniveau volgens inwoners (op basis van leefbaarheidsenquête) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek (Companen) 
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Er is een duidelijk verschil tussen de beoordeling van het voorzieningenniveau op basis van statistische 

cijfers en de enquêteresultaten uit de leefbaarheidsenquête. In de meeste dorpen blijken inwoners 

meer tevreden te zijn over de aanwezige voorzieningen, dan de cijfers uit de wijkprofielen doen 

vermoeden. Op basis van de wijkprofielen is het voorzieningenniveau in de meeste kernen van de 

gemeente een (sterk) aandachtspunt, uitgezonderd Horst. Bewoners zijn in de enquête aanmerkelijk 

positiever. Alleen in Horst, Sevenum, Swolgen en Broekhuizenvorst is de mate van tevredenheid min of 

meer gelijk aan de score uit het wijkprofiel. Voor Horst betekent dat men zeer positief is, in met name 

Broekhuizenvorst betekent dat men juist ontevreden is over het voorzieningenniveau, wat bevestigd 

wordt door de score in het wijkprofiel. 
 

3.2 Tevredenheid voorzieningen op postcodeniveau 

We zoomen nu nader in op de tevredenheid over het voorzieningenniveau op postcodeniveau. In het 

volgende kaartbeeld staat weergegeven in welke gebieden inwoners gemiddeld een onvoldoende geven 

voor het voorzieningenniveau in hun dorp. 

 
Figuur 3.3: Postcodegebieden waar het voorzieningenniveau volgens inwoners een onvoldoende scoort (op basis van 

leefbaarheidsenquête) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek (Companen) 

 

Er zijn duidelijk een aantal concentraties van gebieden waar men minder tevreden is over het 

voorzieningenniveau in hun dorp. Dat is onder andere in de omgeving van Swolgen, Broekhuizenvorst en 

Broekhuizen. Ook in het buitengebied aan de westkant van Evertsoord geeft men gemiddeld genomen 

vaak een onvoldoende. Hetzelfde geldt voor het buitengebied ten zuiden van Griendtsveen. Binnen de 
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bebouwde kom geven vooral inwoners in Broekhuizenvorst, Swolgen en Evertsoord relatief vaak een 

onvoldoende voor het voorzieningenniveau in hun dorp. 
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4 Sociale cohesie 

In het wijkprofiel van Wonen Limburg is de sociale cohesie bepaald aan de hand van diverse CBS-

gegevens die bij een sterke aanwezigheid of juist afwezigheid een aanwijzing kunnen zijn voor een 

sterke of juist zwakke sociale cohesie. In de leefbaarheidsenquête is inwoners aan bewoners gevraagd 

om een rapportcijfer te geven over de wijze waarop bewoners met elkaar omgaan. 

4.1 Vergelijking Wonen Limburg – Leefbaarheidsenquête 

Figuur 4.1: Score sociale cohesie per kern (op basis van wijkprofiel Wonen Limburg) 

 
Bron: Wonen Limburg (2015) 

 
Figuur 4.2: Rapportcijfer sociale cohesie volgens inwoners (op basis van leefbaarheidsenquête) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 
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De sociale cohesie laat bij veel dorpen een verschil zien tussen de wijkprofielen en de ervaren sociale 

cohesie op basis van de enquête. In een aantal dorpen waarderen de inwoners de sociale cohesie zelf 

hoger dan de wijkprofielen. Dat geldt voor: Broekhuizenvorst, Horst en Sevenum. In sommige andere 

dorpen toont het wijkprofiel een hogere waardering voor de sociale cohesie dan bewoners ervaren: 

Griendtsveen, Meterik, Kronenberg, Hegelsom, Melderslo, Lottum, Tienray en Meerlo. Niettemin geven 

deze inwoners nog altijd een 7 tot 8 als rapportcijfer voor de sociale cohesie in hun dorp. 

4.2 Tevredenheid sociale cohesie op postcodeniveau 

We werpen nu een andere blik op de afwijkingen per kern. 

 

Grubbenvorst 

In deze kern zitten alleen aan de westkant enkele gebieden waar de sociale cohesie volgens inwoners 

een onvoldoende scoort. Eerder was ook al te zien dat het veiligheidsgevoel aan de westkant van de 

kern lager dan gemiddeld scoort, al ging het daarbij wel om andere postcodegebieden. 

 
Figuur 4.3: Postcodegebieden in Grubbenvorst waar de sociale cohesie volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt 

(op basis van leefbaarheidsenquête). 
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Horst 

In Horst zitten enkele kleinere postcodegebieden aan de westkant van de kern waar bewoners een 

onvoldoende geven als rapportcijfer voor de sociale cohesie. 

 
Figuur 4.4: Postcodegebieden in Horst waar de sociale cohesie volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt (op basis 

van leefbaarheidsenquête). 
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5 Leefbaarheid 

In het wijkprofiel van Wonen Limburg is de leefbaarheid bepaald aan de hand van de scores op de 

Leefbaarometer. In de leefbaarheidsenquête is inwoners aan bewoners gevraagd om een rapportcijfer 

te geven over de leefbaarheid in hun dorp. 

5.1 Vergelijking Wonen Limburg – Leefbaarheidsenquête 

Figuur 5.1: Score leefbaarheid per kern (op basis van wijkprofiel Wonen Limburg) 

 
Bron: Wonen Limburg (2015) 
 
Figuur 5.2: Rapportcijfer leefbaarheid volgens inwoners (op basis van leefbaarheidsenquête) 

 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek, Companen (2015) 
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Het wijkprofiel en de ervaren leefbaarheid van de inwoners van de dorpen wijkt slechts in beperkte 

mate van elkaar af. In de meeste dorpen beoordeeld het wijkprofiel de leefbaarheid als ‘goed’ tot ‘zeer 

goed’, iets wat ook tot uitdrukking komt in het rapportcijfer dat inwoners aan de leefbaarheid geven 

(meestal een 7 tot 8). 

In een aantal dorpen geeft het wijkprofiel een lagere score dan de inwoners zelf (op basis van de 

enquête). Dat geldt voor Horst, America en Broekhuizenvorst. In enkele dorpen beoordelen bewoners 

de leefbaarheid lager dan uit het wijkprofiel naar voren komt. Dat geldt vooral voor Broekhuizen en 

Griendtsveen. 

5.2 Tevredenheid leefbaarheid op postcodeniveau 

We zoomen nu nader in op de gebieden waar men een onvoldoende geeft voor de leefbaarheid. 

 

Broekhuizen 

In Broekhuizen beoordelen inwoners aan de oostkant van de kern de leefbaarheid als onvoldoende. 

 
Figuur 5.3: Postcodegebieden in Broekhuizen waar de leefbaarheid volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt (op 

basis van leefbaarheidsenquête). 
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Grubbenvorst 

Net als bij de thema’s veiligheid en sociale cohesie, ervaren bewoners van enkele gebieden aan de 

westkant van Grubbenvorst de leefbaarheid als onvoldoende. Dit zijn ongeveer dezelfde buurten in 

Grubbenvorst als waar bewoners een onvoldoende geven voor de sociale cohesie. 

 
Figuur 5.4: Postcodegebieden in Grubbenvorst waar de leefbaarheid volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt (op 

basis van leefbaarheidsenquête). 
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Horst 

In Horst beoordelen bewoners aan de noordkant van de kern de leefbaarheid als onvoldoende. 

 
Figuur 5.5: Postcodegebieden in Horst waar de leefbaarheid volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt (op basis 

van leefbaarheidsenquête). 
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Sevenum 

Vooral in de buurt van het centrum van Sevenum (rond de Kerkstraat en Pastoor Vullinghsstraat) 

beoordelen de bewoners de leefbaarheid als onvoldoende. 

 
Figuur 5.6: Postcodegebieden in Sevenum waar de leefbaarheid volgens inwoners onder het gemeentelijk gemiddelde ligt (op 

basis van leefbaarheidsenquête). 

 


