
IDit vindt u van uw buurt 

De PvdA was 
in uw wijk: 

de resultaten 



 

MIN - Sociale Cohesie

MIN - Hondenpoep

MIN -  Verkeersveiligheid

MIN - Overlast

PLUS - Winkelaanbod

PLUS - Kindvriendelijk

PLUS - Sociale cohesie

PLUS - Rustige woonomgeving
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(dit geeft aan hoeveel procent van de 67 ondervraagden deze aspecten noemden)

Van 26 tot 30 november bezochten wij in uw wijk de Kosmos, 

Komeet en Melkweg; daarbij spraken wij met 67 van u aan de 

deur over het wel en wee in uw wijk.  

 
We spraken af u te laten weten wat u ons had verteld en wat we er mee gaan doen. 

Hier ziet u hoe u over uw buurt denkt: de Top-4 Plus- en Minpunten.  

Met u zijn ook wij gelukkig over het sterkste PLUSpunt van uw wijk: de Rustige 

woonomgeving; dit hoorden wij m.n. heel vaak in de laagbouw van de Melkweg, maar ook 

in de andere straten. 

Als MINpunten noemt u vooral de Overlast van hangjongeren bij het basketbalveldje, de 
Verkeers(on)veiligheid, namelijk te hard rijden op de Melkweg, en de Hondenpoep (maar 

ook katten!). De PvdA zal uw zorgen bij de relevante instanties signaleren.  

 

Op onze website kunt volgen wat er mee gedaan wordt. 

 

Ook stelden wij u de vraag of u op de een of andere manier betrokken bent bij mantelzorg; 

dat blijkt bij eenderde van u het geval te zijn, 27% is mantelzorger, en 6% ontvangt 

mantelzorg. In de meeste gevallen gaat het dan om relaties binnen de familie, en meestal 

gaat dit zonder veel problemen. 

 

 

 
Wilt u alle cijfertjes van dit buurtonderzoek zien, wat er mee gedaan is, of 

vragen of opmerkingen aan ons kwijt, kijkt u dan op onze website: 

 

www.hellevoetsluis.pvda.nl en klik op BUURTONDERZOEKEN 
 

 
 

 
 

 
Op de hoogte blijven van activiteiten en de standpunten van de PvdA?  
U kunt zich kosteloos aanmelden als belangstellende via www.pvda.nl PVDA 

http://www.pvda.nl/

