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Kindvriendelijk en mooie woningen, maar ook overlast en onveiligheid ... -  

2-7-12  

 

PvdA Hellevoetsluis was op bezoek in de Kooistee 

Een dag of tien geleden waren vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis weer enkele dagen op pad om met de 

bewoners te spreken over hun ervaringen en gevoelens over het leven in hun buurt. Deze keer werd daartoe in 

de Kooistee de straten rondom de Melkweg bezocht, en werd daar huis-aan-huis de bekende rode roos 

aangeboden en een enquête afgenomen. 59 wijkbewoners gaven ons hun mening. Behalve een paar vragen over 

het leven in de wijk zelf, vroegen we ook wat de mensen ervan vinden dat het Kunduzakkoord wel de salarissen 

van agenten, onderwijzers en vuilnismannen bevriest maar nauwelijks iets van de hogere inkomens vraagt. Als 

laatste vroegen wij hen of ze het voornemen hebben om op 12 september te gaan stemmen bij de verkiezingen 

voor de Tweede Kamer. Hierbij de globale resultaten. 

In alle buurten kwam tot nu toe de Rustige woonomgeving als grootste pluspunt uit het buurtonderzoek; dat 

gold ook in deze wijk, maar met 42% wel beduidend minder dan in alle andere bezochte wijken. En ook hier 

weer Sociale Cohesie tweede, nu met 22%. Kindvriendelijk werd door 20% van de gesproken wijkbewoners 

genoemd, en Woningen werd met 10% als 4e pluspunt van de wijk genoemd. 

Opmerkelijk was dat Veiligheid op de 6e plaats van de pluspunten werd genoemd; bij verder doorvragen bleek 

echter dat dit gevoel voornamelijk leefde als gevolg van de verbetering ten opzichte van de onveiligheid door 

criminaliteit tot een aantal jaren geleden, en bij mensen die recent uit Rotterdam waren overgekomen. 

Dan de keerzijde van de medaille: Overlast staat op 1 bij de minpunten en moet met 29% worden beschouwd in 

samenhang met Onveiligheid (met 8% op de 4e plaats van de negatieve beleving): deze aspecten hebben 

meerder bronnen. Enerzijds veroorzaken hangjongeren nogal wat overlast op het Trambaanpad en op het 

basketbalveldje nabij dit fietspad door lawaai en kapot gooien van (bier)flesjes. Daarnaast ervaart men op 

enkele plekken ook overlast door drugshandel, zowel door het bijbehorende dealen, maar ook enkele invallen 

door ordehandhavers in de vroege ochtenduren werden als bedreigend ervaren. Veel mensen houden dan ook 

hun hart vast dat de laatste coffeeshop op Voorne-Putten in de Kerkstraat onlangs door de gemeente gesloten 

werd, en daarmee een wildgroei van onbeheerste drugshandel dreigt. (Inmiddels is deze coffeshop weer open. 

Tijdelijk?) 

Een ander punt dat opvallend vaak als minpunt werd genoemd, is Verkeersveiligheid (12%), en wel des te meer 

daar dit voornamelijk in slechts 2 straten werd genoemd, op de Andromeda (33%!) en de Melkweg. Dit aspect 

betreft met name dat men in deze straten (veel) te hard rijdt, terwijl er ook veel kinderen wonen en spelen. 

Blijkbaar was deze klacht door de gemeente ooit wel gehoord, en is er korte tijd een snelheidsmeetpaal 

geplaatst. Ironisch is dat dit echter werd gedaan in een periode met gladheid waardoor het verkeer vanzelf al 

haar snelheid had beperkt. Meerdere bewoners lieten dan ook weten dat zij deze straten graag omgebouwd 

willen zien naar 30-km zone. 

Het laatste Top-4 minpunt is Hondenpoep met 10%; een bron van ergernis die we elke keer en in elke wijk 

opnieuw horen. Enerzijds betreft dit vaak de spagaat tussen hondenliefhebbers en hondenhaters, maar 

evenzoveel ligt de oorzaak van deze ergernis bij het ondoordachte of asociale gedrag van hondenbaasjes en een 

ontoereikend hondenbeheersbeleid, waaronder een gebrek aan handhaving. Blijkbaar een grote bron van 

ergernis die door de gemeente niet serieus wordt genomen. 

De PvdA Hellevoetsluis zal zorgen dat de genoemde problemen in deze wijk bij de juiste instanties in de 
gemeente worden aangekaart, en wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Op de vraag wat men ervan vindt dat salarissen van de gewone werkers door de Kunduzcoalitie bevroren 

worden, terwijl de beter bedeelden grotendeels ontzien worden, heeft niemand een goed woord over: voor het 

eerst kregen wij een resultaat terug waarbij niemand van de gesproken bewoners dit een terecht beleid vonden 

(0%!). Blijkbaar wordt het oneerlijke van dit beleid door een breed publiek onderkend. 

In deze tijd, in de aanloop naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 12 september aanstaande, vroegen 

wij de bewoners ook of zij voornemens zijn om op die dag hun stem uit brengen. 82% antwoordden hier met JA 



op; wij hopen dat van harte, want wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn mening laat horen, en laat weten 

welke keuzes door de politiek gemaakt moeten worden. 

Deze laatste landelijke vragen werden op zaterdag 23 juni ook gesteld aan het winkelend publiek in 

winkelcentrum De Struytse Hoeck, en gaf ook daar een zelfde beeld: niemand vindt deze vorm van 

bezuinigingen terecht, en veel mensen zijn van plan hun stem uit te brengen. 

Wij zullen doorgaan met het bezoeken van de wijken in Hellevoetsluis om van de bewoners te horen waar hun 

zorgen zitten en waar de gemeente haar aandacht moet aanscherpen. 


