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PvdA Hellevoetsluis was op bezoek in WittensHoeck 
 
Tien dagen geleden bezochten de vrijwilligers van PvdA Hellevoetsluis de bewoners in de wijk 
Wittenshoeck, en gingen daar met 52 van hen het gesprek aan over het wel en wee van de wijk, wat zij de 
belangrijkste taken vindt voor het kabinet, en hoe zij zelf meedoen om invloed op de politiek uit te 
oefenen. Hierbij de resultaten. 
 
Als grootste pluspunt kwam naar voren dat het een Rustige Woonomgeving is. Met 38% scoort dit echter 
wel veel lager dan de andere wijken in Hellevoetsluis. Significant is het tweede pluspunt, Sociale Cohesie 
dat met 31% beduidend hoger scoort dan veel andere wijken die wij eerder bezochten. 
 
De grootste minpunten waren Parkeren (31%) en Onderhoud Openbare Ruimte (27%). Parkeren scoorde 
weliswaar erg hoog, maar toch beduidend minder dan 2 jaar geleden, waarschijnlijk omdat de gemeente 
inmiddels begonnen is om hier wat aan te doen. Wel een kanttekening hierbij: verschillende mensen 
klaagden over de slechte bereikbaarheid en communicatie van de opzichters die dit project begeleiden, en 
inefficiënte aanpak waardoor straten onnodig lang open liggen.  
Het Onderhoud Openbare Ruimte is echt zorgelijk, en wel om verschillende redenen die bij het bezoek 
genoemd werden, en ook door ons zelf waargenomen werden: enerzijds ziet de wijk er niet uit, hoog 
opgroeiend onkruid tussen de straattegels. Wat de mensen nog meer tegen het hoofd stoot, is dat zij (en 
wij) waarnemen dat wijken als de Bonsenhoek en Ravensehoek wel netjes worden bijgehouden, maar dat 
er in hun eigen wijk zo weinig aan wordt gedaan; dit is een signaal dat wij trouwens al eerder in andere 
oudere buurten van onze stad opvingen. Het is dan ook niet verbazend dat dit aspect er als eerste uitkwam 
over wat de politiek in de wijk zou moeten veranderen. 
Daarnaast werd ook meermalen aangegeven dat er een goede bestemming moet komen voor het 
schoolgebouw aan de Ploegschaar; ondermeer een bestemming als buurtcentrum zou zeer welkom zijn 
volgens de bewoners. De inzet van de bewoners zelf was echt zichtbaar: een vrijwilliger was bezig op het 
schoolplein onkruid te wieden, en de bewoners hadden al een eerste aanzet gegeven om een tuintje aan te 
leggen bij de ingang; dat geeft direct een heel ander aanzien! 
 
De PvdA Hellevoetsluis zal deze resultaten doorsluizen aan de gemeente, en vinger aan de pols houden wat 
ermee gedaan wordt. 
 
Op de vraag wat de belangrijkste opgave is voor de landelijke politiek, is men duidelijk: 40% van de mensen 
vindt dat er gewerkt moet worden aan het herstel van de Economie en Werkgelegenheid, gevolgd met 27% 
door Zorg en met 15% door Sociale Zekerheid; in het algemeen onderkent men in de gesprekken dat herstel 
van de economie een voorwaarde is om andere voorzieningen te behouden. 
 
De laatste vragen gingen over de betrokkenheid van de bewoners bij de politiek, en de invloed die zij hierbij 
denken te kunnen uitoefenen. Terwijl 82% aangaf bij de afgelopen verkiezingen gestemd te hebben, is 
daarentegen slechts 23% van mening dat zij met hun stem ook invloed kunnen uitoefenen. Dat is zorgelijk, 
omdat dit betekent dat meer dan driekwart van de mensen vindt dat hun stem er toch niet toe doet. Er valt 
voor de politiek dus nog wel wat te doen en wat uit te leggen! Hartverwarmend was dat bijna tien procent 
aangaf wel interesse te hebben in een PvdA-lidmaatschap. 
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Twee kanten van het schoolgebouw aan de 
Ploegschaar 


