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Buurtonderzoek aan de Komeet, Kosmos en Melkweg van 26 tot 30 november 2013

BUURTONDERZOEK Melkweg e.o nov2013

Tussen 26 en 30 november spraken de vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis aan de deur met 69 
bewoners van bovenstaande straten over hun ervaringen met hun buurt, wat zij voor de lokale en 
landelijke politiek als belangrijkste taken zien, of zij betrokken zijn bij mantelzorg, in welke vorm en 
hoe dat verloopt. Hieronder staan de hoofdzaken van dit buurtonderzoek.

De Top-5 PLUS-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste pluspunt aan 
jouw/uw buurt?". Hierop werd 109 keer een antwoord gegeven (sommige bewoners noemden meer 

dan een pluspunt).

De Top-4 MIN-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste minpunt aan 
jouw/uw buurt?". Hierop werd 98 keer een antwoord gegeven (sommige bewoners noemden meer 

dan een minpunt)
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● Nee

● Ja, ik krijg hulp van een mantelzorger

● Ja, ik geef mantelzorg aan iemand

Hierop gaf u de volgende antwoorden

● Wat is hierbij de relatie tussen mantelzorger en degene die de mantelzorg ontvangt?

● Gaat dit moeiteloos, of ondervindt u daarbij forse problemen?

U gaf hierop de volgende antwoorden:

Relatie mantelzorger en zorgontvanger:

● Familie boven de 90 jaar

Wat er zou moeten veranderen ("Delta"), berust op de volgende vraag: "Wat zou de politiek in 
jouw/uw buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 78 suggesties door u gedaan. De Top-5 

suggesties treft u hieronder aan.

Hoe staat u tegenover mantelzorg? Mantelzorg is de langdurige zorg voor chronisch zieken, 
gehandicapten of hulpbehoevenden door naasten als familieleden, vrienden, kennis, buren vanuit 
hun persoonlijke band. Deze zorg wordt niet betaald. Daarover stelden we eerst de volgende vraag: 
Bent u op een of andere manier betrokken bij mantelzorg, waarop u kon antwoorden met een van 
de volgende opties:

Vervolgvragen: als u bovenstaande vraag op de een of andere manier met “JA” heeft beantwoord, 
werden vervolgens de volgende vragen gesteld:
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● Familie  

● Buurvrouw

● Aan vrouw
● Aan moeder
● Aan moeder
● Aan moeder
● Bekenden en onbekenden
● Aan zoon
●

● aan vader
● van moeder
● van familie
● Daklozen/thuislozen van eten voorzien
● Aan moeder
●

● aan familie
● Aan buurvrouw, helpen met persoonlijke zorg
● Aan vrouw
● Van dochter/zoon
Moeiteloos of met forse problemen?

● Moeiteloos  
●

● Kaders stellen, zijn nu te ruim, wat wel en wat niet. Te veel taken ondergeschoven
● Je moet full time werken om rond te komen, kunnen hier niets aan doen
● Niet haalbaar als men 2-verdiener is
● Afstand naar Zeeland
● Is wel belangrijk
● Weinig tijd vrij, maar doet het graag. Wel grote belasting
● Staat er positief tegenover
● Leuk
● Overbelast, kan moeilijk even weg.
● Veel bemoeizucht
● Graag vanuit overheid advies/hulp
● Verwachtingen dat alles hetzelfde gedaan wordt, later geen probleem
● Geen problemen
● Geen moeite
● Geen probleem, eigen verantwoordelijkheid
● Gaat goed
● Geen probleem 
● Moeiteloos  
● Nu nog moeiteloos

●

●

Oppasgrootmoeder

aan moeder, en rijdt rolstoelbus Grootenhoek

Afstand Hsluis <> Schiedam

Naar aanleiding van de vragen over de buurt, gaf u ons ook de volgende opmerkingen 
mee:

MIN-Verkeersveiligheid=Te hard rijden – MIN-Overig=Grondwaterpeil, drainage

PLUS-Kindvriendelijk=Speelveld – PLUS-Overig=Uitzicht – MIN-Overig=adresverwarring met 
Zenit
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GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=m.n. Voor oudere jeugd

MIN-Verkeersveiligheid=Te hard rijden

MIN-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Te weinig, zowel voor kleine kinderen als voor ouderen 
jeugd – GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= zoiets als een 
trapveldje

PLUS-Overig=Hellevoetsluis is goede gemeente – MIN-Overlast=Lawaai, gehorigheid – MIN-
Woningen=Gehorige woning – GEWENSTE VERANDERING-Overig=Subsidies op activiteiten 
voor de jeugd niet korten

MIN-Overlast=Stank en lawaai van individuen – MIN-Overig=Onprettige buren

MIN-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Voorzieningen voor kleinere kinderen en oudere jeugd 
moeten gescheiden zijn – MIN-Verkeersveiligheid=Te hard rijden, zowel auto's als brommers

MIN-Verkeersveiligheid=Te hard rijden door auto's en brommers

PLUS-Bereikbaarheid=Alles op de fiets bereikbaar – GEWENSTE VERANDERING-
Overig=Bejaardentehuis behouden

MIN-Verkeersveiligheid=Te hard rijden – MIN-Overig=Uitgaansleven in de vesting is een 
puinhoop – GEWENSTE VERANDERING-Onveiligheid=Criminaliteit – GEWENSTE 
VERANDERING-Overlast=Jeugd opvoeden

MIN-Verkeersveiligheid=Te hard rijden – MIN-Overig=Kattenoverlast – GEWENSTE 
VERANDERING-Overig=Wees selectief met subsidies, alleen daar waar nodig zoals voor de 
Voedselbank

MIN-Woningen=Te weinig slaapkamers

PLUS-Woningen=Goedkope woningen

MIN-Verkeersveiligeid=Te hard rijden – GEWENSTE VERANDERING-
Verkeersveiligeid=Verkeersmaatregelen nemen

MIN-Verkeersmaatregelen=Te hard rijden – GEWENSTE VERANDERING-
Verkeersveiligheid=verkeersmaatregelen tegen te hard rijden

GEWENSTE VERANDERING-Onveiligheid=Meer surveillance politie

GEWENSTE VERANDERING-Parkeren=Parkeerplaatsen erbij

MIN-Verkeersveiligheid=Rijden te hard – GEWENSTE VERANDERING-Parkeren= 
Parkeerplaatsen erbij. Teveel busjes van bedrijven weren uit de wijk – GEWENSTE 
VERANDERING-Verkeersveiligheid=Drempels plaatsen – GEWENSTE VERANDERING-
Hondenpoep=Controle hierop en actie met opruimen. Ook voor katten.

MIN-Onveiligheid=Mensen kennen mijn en dijn niet – GEWENSTE VERANDERING-
OnderhoudOpenbareRuimte=Herbestraten en herinrichten duurt te lang

MIN-Troep=afval rond container – MIN-Overig=”vieze mannetje” in de buurt – GEWENSTE 
VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Buurthuis met vrijwilligerswerk – 
GEWENSTE VERANDERING-Overig=Meer doen voor arme mensen

GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Discotheek

GEWENSTE VERANDERING-Overig=Economie en werkgelegenheid bevorderen

MIN-Overig=Loslopende katten – GEWENSTE VERANDERING-Saai=Organiseer een burendag

GEWENSTE VERANDERING-Troep=Vaker afval legen

MIN/GEWENSTE VERANDERING-Woningen=Lift!

MIN-OnderhoudOpenbareRuimte=Aan openbaar groen

MIN-Overlast=Geluid
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GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Meer speeltuig voor kinderen

PLUS-Overig=Centraal gelegen – MIN-Troep=Veel afval, geen prullebakken -MIN-
Onderwijs/Scholen=Kameleon gesloten – MIN-Overig=Aanzien van de flats – GEWENSTE 
VERANDERING-Onveiligheid=Meer toezicht

MIN-Overlast=Straat/muziek/lawaai; m.n. Door mensen die terugkoppen van stappen, en 
Antillianen 

PLUS-SocialeCohesie=En sociale controle – PLUS-Overig=Kinderrijk – MIN-Overlast=Hangjeugd 
op basketbalveld, kapot glas, gevaarlijk voor kleine kinderen

MIN/GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid=Te hard rijden op Melkweg – 
MIN/GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte=Bestrating, al 23 jaar niets aan 
gedaan

PLUS-Overig=”Gezinnenbuurt” – MIN-Overlast=Hangjongeren vanaf basketbalveldje – 
GEWENSTE VERANDERING-Overig=Subsidies peuterspeelzalen terug

PLUS-Overig=Voelt zich hier op haar plek – MIN-Overlast=Hangjongeren – MIN-Sociale 
Cohesie=Mensen maken elkaar kapot – MIN-Overig=Drugdealen – GEWENSTE VERANDERING-
OnderhoudOpenbareRuimte=Bestrating en groen

PLUS-Overig=Goed hondenuitlaatgebied – MIN-Overlast=Hangjongeren

MIN-Overlast=Geluid

MIN-Overlast=Klachten over muziek – GEWENSTE VERANDERING-
VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Disco

MIN-Troep=Zwerfafval – MIN-SocialeCohesie=Minder vriendelijk, weinig contact – GEWENSTE 
VERANDERING-Overig=Daklozenprobleem

MIN-Overlast=Vuilnis

MIN-Overlast=Hnagjeugd op basketbalveld – GEWENSTE VERANDERING-Onveiligheid=Weinig 
politie – GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid=Te hard rijden op rotonde De Sprong

MIN-Overlast=Hangjongeren – GEWENSTE VERANDERING-Overig=Meer aandacht voor sociale 
acties

MIN-Verkeersveiligheid+=Te hard rijden – GEWENSTE VERANDERING-
Verkeersveiligheid=Vluchtheuvels

MIN-Overlast=Plassen in trappenhuis

PLUS-Overig=Dealers zijn weg; zij zijn opgepakt na meldingen uit de straat – GEWENSTE 
VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Zowel voor kleine kinderen als voor oudere 
jeugd, er is niets voor hen

MIN-Troep=Kwestie van mentaliteit – MIN-Overlast=Afval bij container, soms heel meubilair – 
MIN-Overig=Verloedering – MIN-Overig=Training verkeersregelaar per computer, maar ik heb 
geen computer – GEWENSTE VERANDERING-Overig=Doe iets tegen onnodige uitgaven zoals 
een stroomkabeltje bij gemeentehuis

GEWENSTE VERANDERING-Overig=Armoede

MIN-Overlast=Klimmen in boom naast de tuin, en voetballen tegen blinde muur (lawaai) – 
MIN-Hondenpoep=Wordt niet op gehandhaafd – MIN-Overig=Gemeente luistert niet – 
GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Gecombineerd, overdag voor 
keline kinderen, 's avonds voor oudere jeugd

MIN-Overlast=lawaai van, en glas op basketbalveld – GEWENSTE VERANDERING-
Overlast=Biedt alternatief voor basketbalveld, een jeugdcentrum

GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd=Voor kleine kinderen
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MIN-Overlast=Dealers en drugsgebruik – GEWENSTE VERANDERING-Onveiligheid=Criminaliteit

MIN-Overlast=glas bij basketbalveld – MIN-Overlast=kinderen, vanuit de school naar 
passanten

GEWENSTE VERANDERING-Overig=Hou de lasten laag, is al veel te hoog
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