
Buurtonderzoek Vlinderbuurt e.o.: de resultaten  

 
Veel klachten over onderhoud openbare ruimte, en de Kinderboerderij moet blijven!  

10-9-12  

 

PvdA Hellevoetsluis was op bezoek in de Vlinderbuurt, bij de Apollo en achter de Forel... 

 

O, ja, we hebben binnenkort verkiezingen. Daarom komt u zeker langs!’. Een opmerking die afgelopen week 

veelvuldig gehoord werd door de vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis. Inderdaad kan niet ontkend worden 

dat er binnenkort verkiezingen zijn voor de Tweede Kamer; maar toch was dat niet de voornaamste reden dat 

deze vrijwilligers weer op pad waren om met de bewoners van Hellevoetsluis te praten: het was deze keer 

immers alweer de 12e keer vanaf begin 2011 dat door de PvdA een dergelijk buurtonderzoek werd gedaan, deze 

keer in de Vlinderbuurt en bij de seniorenwoningen aan de Apollo en achter de Forel.  

 

Tussen 3 en 7 september kregen 113 mensen huis-aan-huis aan hun deur een rode roos aangeboden, en vroegen 

wij hen naar het wel en wee van hun buurt. Behalve een paar vragen over het leven in de wijk zelf, vroegen we 

ook wat de mensen vonden van de stelling dat de economie weer op gang gebracht moet worden door meer 

aandacht voor groei, banen en eerlijk delen. Als laatste vroegen wij hen of ze het voornemen hebben om op 12 

september te gaan stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer; het is immers inderdaad 

verkiezingstijd, nietwaar? 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 evenals enkele maanden geleden in de omgeving van de Melkweg, was dit aspect 

ook in deze buurt met 57% wel beduidend minder dan in de meeste andere bezochte wijken. En ook hier weer 

Sociale Cohesie tweede, nu met 19%. Milieu/Natuur/Groen kon de 3e plaats claimen met 18%, Kindvriendelijk 

werd in 11% van de gevallen genoemd, en Woningen sloot met 8% de top-5 van pluspunten in deze wijk. Als 

we de statistieken nader beoordelen, blijkt dat zowel Milieu/Natuur/Groen als Kindvriendelijk voor een 

aanzienlijk deel worden veroorzaakt door de nabije aanwezigheid van de kinderboerderij en de natuurspeeltuin, 

waarbij vaak werd benadrukt dat de kinderboerderij moet blijven! Gemeente, u laat dat toch niet gebeuren? 

Een beroemde voetballer zei eens (of vaker?): ‘Elk voordeel heb z’n nadeel’, en dat is ook bij dit 

buurtonderzoek weer gebleken, er waren ook minpunten. De minpunten worden aangevoerd door het aspect 

Overlast met17%; feitelijk is dat laag voor de koploper in vergelijking met veel andere Hellevoetse wijken. 

Anders is dat met de tweede op deze negatieve ranglijst waar met 13% het aspect Onderhoud Openbare Ruimte 

prijkt. Over beide punten valt meer te zeggen naar aanleiding van dit buurtonderzoek. 

 

De Overlast concentreert zich met name op enkele plekken: in de Vlinderbuurt met name op de Citroenvlinder 

en de hoge nummers van de Pijlstaart, en dit werd vaak toegewezen aan lawaai van muziek en hard praten 

vanuit de flat aan de Dennenspanner. Enkele bewoners nuanceerden deze klachten echter, waarbij er een de 

uitleg gaf dat het geluid vanuit die flat door een soort galmeffect versterkt wordt. 

 

De klachten over Onderhoud Openbare Ruimte zijn veel algemener verdeeld over de hele buurt, en zijn in die 



zin zorgelijk omdat zij een symptoom lijken te zijn van afgenomen aandacht of inspanning; men klaagt 

voornamelijk over hoog onkruid, slecht bijgehouden perken en veel groen tussen de tegels, terwijl men tegelijk 

constateert (terecht?) dat er wel werk van gemaakt wordt op de invalswegen (mooie rotondes) en nieuwe 

wijken. Dat steekt! Bij de seniorenwoningen aan de Geep, Fint, Lamprei en omgeving speelt nog een ander 

probleem: de vele, op zich prachtige bomen, nemen veel licht, maar ook zonnewarmte weg uit de woningen, 

waar de oudere bewoners juist zo’n behoefte aan hebben. Eén bewoner gaf aan dat hij – op de middag van een 

heerlijke zonnige dag – zijn verwarming had aangezet omdat het zo koud in zijn woning was! Behalve het 

onderhoud aan het ‘groen’, is er ook een andere bron van ongenoegen: de straat is op sommige plaatsen sinds 

de bouw van de wijk zo’n 30 cm verzakt, waardoor men tegenwoordig trappen en stoepen moet aanleggen om 

bij de voordeur te komen; dit doet zich voornamelijk voor rondom de hoge nummers aan de Pijlstaart, maar ook 

aan de Citroenvlinder. 

 

Op de 3e plaats van de minpunten staat Sociale Cohesie met 9%; ook dat is relatief hoog ten opzichten van 

enkele andere ‘volks’wijken, en dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat men ervaart dat de ‘oude’ 

gezelligheid van de buurt langzaam aan het verdwijnen is. 

 

Verkeersveiligheid vervult met 9% de 4e plaats, en dat lijkt relatief mee te vallen. Kijken we beter, dan is er 

toch wel iets aan de hand: dit aspect wordt met name in enkele straten genoemd als gevolg van te hard rijden 

tussen de woningen, en wel met name in de zijstraten van de Vuurvlinder. Een andere bron van ergernis en 

onveiligheid betreft het fietspad aan de Geep. Alle toegangen tot dit fietspad zijn voorzien van verzinkbare 

paaltjes om autoverkeer tegen te gaan; deze paaltjes werden tijdens het laatste strooiseizoen 

verwijderd/verzonken, maar terwijl de mussen nu van de hitte van de takken vallen, zitten deze paaltjes nog 

steeds onder het maaiveld. 

 

De PvdA Hellevoetsluis zal zorgen dat de genoemde problemen in deze wijk bij de juiste instanties in de 

gemeente worden aangekaart, en wij zullen de bewoners op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

Een overgrote meerderheid (85%) van de bewoners was het Eens met de stelling dat de economie weer op gang 

gebracht moet worden door groei, banen en eerlijk delen. Blijkbaar onderkent men breed dat alleen bezuinigen 

het land in een afgrond dreigt te laten storten, zowel economisch als sociaal. 9% stond hier Neutraal tegenover, 

terwijl slechts 2% van de respondenten het met de stelling Oneens was. 

Los van deze stelling bleek dat veel bewoners, en niet alleen in de seniorenwoningen, zich er ernstig zorgen 

over maken of zij noodzakelijke zorg nog op een betaalbare wijze zullen kunnen krijgen. 

 

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

bewoners ook of zij voornemens zijn om op die dag hun stem uit brengen. 88% antwoordden hier met Ja op; de 

PvdA vindt dat een prima vooruitzicht, want wij vinden het belangrijk dat iedereen zijn stem laat gelden, en laat 

weten welke keuzes door de politiek gemaakt moeten worden. 

Uiteraard blijft de PvdA ook na de verkiezingen 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. 

 


