
Buurtonderzoek Ravense Hoeck...  

 
Buurtonderzoek in de Ravense Hoeck, in Abdijweide en omgeving op 21 juni 2011. Hieronder de resultaten 

van dit onderzoek  

28-6-11  

Afgelopen weken was een team vrijwilligers van de PvdA weer de wijk in. Voor de verandering werd deze keer 

een bezoek gebracht aan een nieuwere wijk van Hellevoetsluis, en wel aan deAbdijweide de Monnikweide en 

een deel van Henri Dunantlaan in de Ravense Hoeck.  Met de welbekende rode roos in de hand gingen we het 

gesprek aan met 29 bewoners die we thuis troffen om te horen hoe men de buurt ervaart en wat er zou moeten 

veranderen. 

Een mooi en ruim opgezette wijk, en dat vertaalde zich dan ook in een zeer hoge score voor het aspect Rustige 

woonomgeving (72%) aangevuld met een aantal ondersteunende opmerkingen als “Goede buurt”, “Prettig 

wonen” of “Rijke buurt”; deze omgeving werd dan ook als het grootste pluspunt van de wijk ervaren. Als goede 

tweede werd de Kindvriendelijkheid (38%) van de wijk genoemd, bij herhaling gestaafd met opmerkingen als 

“Speelruimte” en “Park(je)”. Goed was het te horen dat toch ook 24% van de bewoners de Sociale Cohesie 

waarderen; dit is immers niet altijd vanzelfsprekend in nieuwere wijken. Dat Woningen zich met 17% op een 

vierde plek had genesteld, zal nauwelijks een verrassing zijn. 

Na deze positieve geluiden werd ook gevraagd welke aspecten men minder waardeert in de wijk, waarbij 38% 

als het grootste bezwaar noemden de Overlast die vaak ’s avonds in het park wordt veroorzaakt door 

hangjongeren; het gaat dan met name om het achterlaten van gebroken glas, intimiderend gedrag en hinderlijk 

rijden met scooters.  Verkeersveiligheid stond als tweede op de lijst van minpunten van de wijk. Iets dat we ook 

al uit andere wijken hadden opgepikt, is dat sommige verkeersdeelnemers het weten te presteren om in korte 

straten als de Abdijweide toch nog (overmatig) snelheid te maken. Behalve ergernis, leidt dit ook tot zeker 

gevaar daar een nogal verscholen zijtak van de Abdijweide over een brug leidt naar het complex van scholen 

aan de Rode Kruislaan. Verschillende bewoners houden dan ook regelmatig hun hart vast, en vrezen elke dag 

dat er een keer een overstekende scholier op dit punt wordt aangereden. Wij zullen hier dan ook zeker op zeer 

korte termijn aandacht van het gemeentebestuur voor vragen. 

Te verwachten was dat men het gebrek aan Winkelaanbod in de wijk in de praktijk als een gemis ervaart en dit 

werd dan ook door 17% van de bewoners genoemd; ooit een planologische keuze op grond van een bepaald 

bevolkingsbeeld, maar het is duidelijk dat dit nu niet door iedereen als even prettig wordt ervaren. De 

hekkensluiter van de minpunten Top-4 was een oude bekende: Hondenpoep. Enerzijds een gevolg van het feit 

dat niet elke hondenbezitter zich even goed aan de uitlaatregels houdt, maar het was ook bijzonder te zien dat 

de groene paaltjes van de uitlaatroute “zonder opruimplicht” in het park zo dicht langs een speelplaatsje lopen. 

Behalve deze algemene vragen naar de leefbaarheid van de wijk, werden ook enkele vragen gesteld in het kader 

van evenementen, zowel in de Vesting als in de eigen buurt.  Tweederde van de bewoners bezoekt weel eens de 

evenementen in de Vesting. Opvallend was dat ook hier een paar keer genoemd werd dat men de Vestingdagen 

mist; blijkbaar was het geen goede zet toen dit grote jaarlijkse evenement enkele jaren geleden werd gestaakt. 

Daarnaast gaan 9 op de 10 bewoners ook nog voor andere doelen naar de Vesting, waarbij met name bezoek 

aan restaurants, aan theater Twee Hondjes en het ‘terrasje pikken’ bij herhaling genoemd werden. 

Over evenementen in de eigen buurt lopen de mening sterk uiteen: 55% vindt dat wel prettig, en 45% juist niet; 

als men dit wel waardeert, dan gaat het met name om activiteiten voor kinderen, zoals paaseieren zoeken in het 

daarvoor toepasselijke seizoen. ‘Druk-druk-druk’ is blijkbaar iets dat in deze wijk zeker ook opgeld doet, 

slechts 28% geeft aan ook zelf bereid te zijn mee te willen helpen buurtevenementen te organiseren. 

De raadsfractie van de PvdA zal bekijken welke van deze resultaten onze aandacht behoeven en wat we daaraan 

kunnen doen; op voorhand lijkt het erop dat met name de verkeersveiligheid en de overlast in het park deze 

aandacht zullen krijgen. Wij zullen u op de hoogte houden. 


