Toekomst Agenda
Gemeente Loon op Zand

LEEFBAARHEID


De algemene definitie van leefbaarheid luidt als volgt (Van Dale):

‘geschikt om erin of ermee te kunnen leven’


Bij de mate van leefbaarheid zijn er verschillende factoren (indicatoren) die een rol spelen.
In ieder geval horen daartoe:


De aanwezigheid van voldoende voorzieningen zoals, scholen, winkel, groen, openbaar vervoer, etc.



Aspecten die de mate van (sociale) veiligheid bepalen, zoals inbraak, drugsgebruik, vandalisme en verkeer.



Zaken die te maken hebben met het milieu zoals vervuiling, zwerfvuil, bodemverontreiniging, luchtkwaliteit
en geluidsoverlast.



De kwaliteit van de openbare ruimte zoals dat tot uiting komt in een al dan niet verloederd straatbeeld,
leegstand, autowrakken of zeer langparkeerders, kapotte speeltoestellen en de onderhoudsstaat van parken
en straten.



Sociale kenmerken zoals de aanwezigheid en kwaliteit van buurtcontacten en vormen van burenhulp.



De mate waarin de overheid de door haar gestelde regels op het gebied van leefbaarheid wel of niet
handhaaft.

1. GROENE GEMEENTE

Groen is een belangrijk kenmerk van de gemeente Loon op
Zand. We hebben al veel mooie groene plekken, maar toch
is het belangrijk om de openbare ruimtes niet te laten
verloederen, maar te zorgen dat bijvoorbeeld de
toegangswegen als visitekaartje dienen van onze prachtige
gemeente. Dit geeft vaak de eerste indruk van de
gemeente aan de bezoekers.
Hier zien wij voor de toekomst mogelijkheden om dit te
verbeteren.

2. BEHOUD VAN JONGEREN
Voor de leefbaarheid van de gemeente is het belangrijk om te
zorgen voor een goede mix tussen de jongeren en ouderen. Op
dit moment vertrekken veel jongeren uit Loon op Zand, omdat
er geen geschikte woonruimte beschikbaar is. De voorzieningen
binnen de gemeente Loon op Zand zijn van redelijk goed
niveau, dus jongeren willen graag in hun kern blijven wonen.
We zien hier een uitdaging om ervoor te zorgen dat jongeren
kunnen worden behouden voor de gemeente door te zorgen
voor een doorstroom op de woningmarkt en de realisatie van
voldoende woningen voor starters (huur, koop of koopgarant).
Misschien is een CPO project in de kernen ook nog een optie.

3. SOCIALE CONTACTEN OUDEREN
We leven in een samenleving waar de digitale wereld zeer dominant is. Waar we
in het verleden op straat met elkaar een praatje maakten, zitten we nu allemaal
binnen met onze telefoon, tablet, TV en/of computer. Hierdoor brengen we
minder tijd buiten door, waardoor er steeds minder mogelijkheden zijn voor
sociale contacten.
Vooral de ouderen zijn minder digitaal, waardoor de kans op de eenzaamheid zal
toenemen.
Daarom ligt hier volgens ons een uitdaging om de mensen naar buiten te krijgen
en in contact te brengen met de ouderen.

PROJECT: BEWEGINGSTUIN

PROJECT: BEWEGINGSTUIN (LOCATIES)

