
Buurtonderzoek Jan Blankenstraat e.o.  

 
Op 26 februari bracht ons vrijwilligersteam een bezoek aan de Jan Blankenstraat, de Oost-Barrierestraat en het 

Pieter Postplein, en sprak daar huis-aan-huis met veel van de bewoners.  

 
26-2-11  

Onlangs ging een canvasteam van de PvdA de Glaciswijk in om de bewoners van de Jan Blankenstraat, de 

Oost-Barrierestraat en het Pieter Postplein een Rode roos aan te bieden en een paar vragen te stellen over de 

wijk. Dit is een actie om beter te weten wat de mensen in de wijk bezig houdt en wat er bij de gemeente of in de 

gemeenteraad aan de kaak moet worden gesteld. Ondanks de regen - of misschien juist daardoor - spraken wij 

met 44 bewoners. op het gevaar af dat dit een ongewenste 'aanzuigende werking' heeft op allerlei ongewenst 

volk zoals 'belastingmijdende miljoenenvillabewoners' , eerst een zeer positieve bemerking over deze wijk: wat 

is men hier ongelofelijk goed te spreken over het ervaren woongenot! Dit wordt men name duidelijk doordat 

alle 100% gesproken bewoners een of meer pluspunten kunnen noemen, en ruim 60% geen enkel negatief 

kunnen bedenken (in andere wijken lag dit laatste tussen de 25% en 40%). Ook opvallend was dat veel 

bewoners hier al vele tientallen jaren wonen, vaak vanaf hun kindertijd, en niet van plan zijn om te verhuizen. 

En waardoor wordt dit woongenot dan wel veroorzaakt? Een Rustige woonomgeving wordt door 57% van de 

bewoners genoemd, gevolgd door Sociale samenhang met 16% en Levendigheid/Gezelligheid met 14%. 

Aspecten waar de bewoners minder te spreken over zijn of zo snel mogelijk aangepakt willen zien, zijn 

Verkeersveiligheid (11%; dit betreft met name het negeren van het eenrichtingsverkeer aan het Pieter Postplein 

en de laatste tijd toegenomen verkeer door de Jan Blankenstraat in de richting van het winkelcentrum), 

Parkeren (7%) en Onderhoud openbare ruimte en Groenvoorzieningen (samen goed voor 12%). 

De Glaciswijk is een wijk waar onlangs de buurtaanpak van start is gegaan, een aanpak die de PvdA altijd hoog 

in het vaandel heeft gehad en ook nu van harte steunt. Deze buurtaanpak biedt een uitgelezen kans om samen 

met de bewoners de problemen met onderhoud openbare ruimte en de inrichting van de groenvoorzieningen 

naar wens aan te pakken. Ook kan daarin prima meegenomen worden welke voorzieningen voor kinderen er 

ingericht zouden moeten worden, dit was immers ook een wens van enkele bewoners. Waar mogelijk en waar 

gewenst, kunnen de bewoners er op rekenen dat wij ze daarbij terzijde zulllen staan. 

Verder zal de raadsfractie van de PvdA Hellevoetsluis in het reguliere overleg van de fractie bespreken wat er 

verder te doen valt aan de negatieve punten, met name de verkeersveiligheid en het parkeerprobleem. We zullen 

hier te zijner tijd op deze website op terugkomen als we er meer over kunnen vertellen. 

met betrekking tot de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart: 98% van u was op de 

hoogte dat deze er aankomen en belangrijk zijn en, nadat wij met u gesproken hebben. gaf 88% van u aan om te 

gaan stemmen; nog eens 7% gaf aan dat misschien te gaan doen. Geweldig, wij rekenen op u! 


