GEBIEDSSCHETS

Steenbergen

De omgevingswet biedt kansen om de leefomgeving gezonder in te richten. Deze schets bevat een selectie van gegevens uit de Brabantse omgevingsscan
(BrOS). Dit geeft een eerste beeld van een gebied, in vergelijking met een ander gebied (zie het rondje rechts welke gebieden met elkaar vergeleken worden). In

vs.
West-Brabant

de plaatjes wordt het gebied weergegeven dat centraal staat in de schets. Meer informatie over deze onderwerpen en aanvullende cijfers kun je vinden op
www.brabantscan.nl/bros. Voor vragen kun je contact opnemen met je contactpersoon van de GGD.
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GEBIEDSSCHETS
De belevingscijfers zijn afkomstig van de GGD Gezondheidsmonitors. Deze enquêtes worden uitgevoerd onder een representatieve steekproef van bewoners van
gemeenten. De objectieve cijfers zijn afkomstig van externe databronnen zoals hieronder weergegeven.

LEGENDA
GELUID Ernstig gehinderd door geluid: door verkeer,
weg-/trein-/vliegverkeer, brommers/scooters, bedrijven/industrie,
buren, bouwen en/of horeca (19-64 jaar)1
•Ernstig gehinderd door verkeer/bedrijven/industrie: door
weg-/trein-/vliegverkeer, brommers/scooters, bedrijven/industrie
(19-64 jaar)1
•Geluidsbelasting (alle bronnen): % van het gebied waar
geluidsbelasting >50Lden (Level day evening night) (redelijk t/m
zeer slecht) (rijkswegen, gemeentelijke en provinciale wegen,
railverkeer, luchtvaart, industrie en windturbines) (2016)2
LUCHT Bezorgd fijnstof: bezorgd over invloed van blootstelling
aan fijnstof op eigen gezondheid (19-64 jaar)1
•Heeft astma bronchitis (0-11 jaar)3
•Jaargemiddelde fijn stof PM10 (2016)2
HITTE Vindt dat de buurt voldoende plekken voor verkoeling
heeft (19+ jaar)1
•Drinkt voldoende vocht: (≥1,5 l/dag (65+ jaar)1
•Kwetsbare oudere volgens de Tilburg Frailty Indicator (65+ jaar)1
•Stedelijk hitte-eiland effect (◦C) Dit is het gemiddelde
luchttemperatuurverschil tussen de stedelijke en omliggende
landelijke gebieden. Het stedelijk hitte-eiland effect is het sterkst
's nachts. (2016)4
GROEN Vindt groen in de buurt belangrijk (19-64 jaar)1
•Vindt dat de buurt voldoende groen heeft (19-64 jaar)1
•Ouder mist grasveld in de buurt (0-11 jaar)3
•Groenoppervlakte: % bomen, struiken, lage vegetatie, zoals gras
en vegetatie in het agrarisch gebied (2018)4
GEUR Ernstig gehinderd door geur: doorwegverkeer, riolering,
open haard, landbouw- en veeteeltactiviteiten, andere bedrijven,
stallen met vee, mest uitrijden, veevoer, vergister en/of
vliegverkeer (19-64jaar)1
•Ernstige geurhinder landbouw/veeteelt/ stallen: door landbouwen/of veeteelt activiteiten en/of(pluim)veestallen (19-64 jaar)1
•Ernstige geurhinder van openhaard/allesbrander (19-64 jaar)1
•Verhoogde geurhinderkans veehouderijen (≥12%): het % van het
gebied waarin de kans op geurhinder door veehouderij 12% of
hoger is, een GES (Gezondheids Effect Screening) score van “vrij
matig tot matig” of slechter. In de bebouwde kom mag de
geurhinder niet hoger zijn dan 12%, in het buitengebied niet
hoger dan 20%. (2013)4
VEEHOUDERIJ Bezorgd over veehouderij: woont in de buurt van
een veehouderij en is hierdoor bezorgd over invloed op
eigengezondheid (19-64 jaar)1
•Bezorgd over infectieziekten overdraagbaar dier op mens (bv Qkoorts): is bezorgd over invloed op eigen gezondheid (19-64 jaar)1
•Aantal varkens / km2 (gemeente) (2020)5
•Aantal varkensbedrijven (2020)5

WATER Bezorgd over wonen onder
zee-/rivierniveau: woont onder
zee-/rivierniveau en is hierdoor bezorgd
over invloed op eigen gezondheid (19-64
jaar)1
•% Water (2021)5
SOCIALE SAMENHANG Ervaart veel
sociale samenhang in de buurt (sociale
cohesie)(19+ jaar)1
•%Eenpersoonshuishoudens (2020)5
OMGEVINGSVEILIGHEID Bezorgd over
risicovolle objecten: woont in de buurt
van zendmasten, bedrijven/industrie,
hoogspanningslijnen, windturbines,
tankstations en/of kerncentrale en is
hierdoor bezorgd over invloed op eigen
gezondheid (19-64 jaar)1
•Aantal risicovolle objecten (antennes,
transformatoren, hoogspanningsmasten,
risicovolle inrichtingen, windturbines,
kerncentrales)/km2 6
VERKEER Bezorgd over wonen in een
drukke straat: woont in een drukke straat
en is hierdoor bezorgd over invloed op
eigen gezondheid (19-64 jaar)1
•aantal ongevallen /km2 7
LOPEN EN FIETSEN Gemiddeld aantal
fietsminuten per week (19+ jaar)1
• Afstand tot grote supermarkt (km)
(2016)5
GEZONDE SCHOOL Ouder mist
basisschool in de buurt (0-11 jaar)3
•Aantal gezonde scholen (PO en VO)
(2018)8
GEZONDE WONING Geeft voldoende
voor eigen woning (19-64 jaar)1
•Koopwoningen (2016)5
BRONNEN
1 GGD Gezondheidsmonitor volwassenen
en ouderen (19-64 jaar en 65+ jaar)(2016)
2 RIVM
3 GGD Gezondheidsmonitor kinderen (011 jaar)(2017)
4 Provincie Noord-Brabant
5 CBS
6 ODZOB
7 Rijkswaterstaat
8 Gezondeschool.nl

