
Buurtonderzoek Dichters- en Schrijversbuurt, op 16 september 2011. Hieronder de resultaten van dit 

onderzoek...  

26-9-11  

 
Afgelopen week bezocht een team vrijwilligers van de PvdA alweer voor de 7e keer dit jaar een van de 

Hellevoetse wijken. Deze keer de Dichters- en Schrijversbuurt, en meer specifiek de bewoners van de A.M. de 

Jonglaan. 29 bewoners van hen kregen de welbekende rode roos aangeboden en gaven hun mening over hun 

buurt en over de bezuinigingen van het kabinet Rutte.  

Ook in deze buurt kwam Rustige woonomgeving met een score van 69% als grootste pluspunt uit de bus. Samen 

met Sociale cohesie dat met 34% op de 2e plaats kwam en Levendigheid/gezellig, geeft dit een beeld van een 

buurt waar men elkaar nog kent en waar men ook vaak nog van generatie op generatie blijft wonen. Ook een 

buurt waar kleinkinderen het huis uitlopen, om om de hoek aan te bellen bij hun grootvader. Een buurt waar je 

nog een jonge dame aantreft die zich bezig houdt met het verzamelen van handtekeningen tegen de bezuiniging 

van de subsidie bij kinderboerderij de Kerkestee.  

Minder positief is men over de volgende aspecten: Overlast (28%), Onderhoud Openbare Ruimte (17%), 

Verkeersveiligheid (7%) en Voorzieningen voor kinderen/jeugd (7%). De overlast betreft met name jeugd die 

uit het winkelcentrum terugkomt, maar ook enkele andere zaken kunnen onder deze noemer worden geschaard, 

zoals vrij laten poepen van honden in plantsoenen, of het laten verslonzen van de eigen tuin. De 

verkeersveiligheid wordt met name negatief ervaren als gevolg van de vele brommers en fietsers die op de 

stoep rijden, en wel vooral aan de binnenzijde van de A.M. de Jonglaan. Ook werden er opmerkingen gemaakt 

over te hard rijden in de P.A. de Genestetlaan en de Herman Heijermansstraat. Een enkele bewoner gaf aan nog 

nooit een buurtagent te hebben gezien! Zou een en ander met elkaar te maken hebben? Een paar keer werd 

aangegeven dat er zo weinig te doen is voor de wat oudere jeugd: men mist een voorziening zoals er vroeger 

was, het buurthuis of het jeugdhonk. Maar men mist even zoveel dat er ook geen andere voorzieningen voor 

deze leeftijdsgroep zijn, zoals trapveldjes, hangplekken of een skatebaan. Een paar keer werd genoemd dat op 

het bellen van 330250 (meldpunt openbare ruimte van de gemeente) geen actie volgde. Het is nog niet zo lang 

geleden dat men vol lof was over dit meldpunt, maar de laatste tijd krijgen we vaker dit soort signalen; we 

zullen dan ook nauwlettend volgen of zich hier een probleem ontwikkelt. 

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 overlast, het onderhoud openbare ruimte en 

voorzieningen voor de jeugd deze aandacht zullen krijgen. Wij zullen u op de hoogte houden. 

Omdat dit buurtonderzoek plaatsvond in de aanloop naar de Miljoenennota stelde wij ook de volgende vraag 

over de door het kabinet voorgenomen bezuinigingen:  

"Dit kabinet kiest voor een stapeling aan bezuinigingen waardoor veel kinderen met een beperking niet meer 

naar school kunnen en ouderen die zorg nodig hebben minder lang zelfstandig kunnen zijn. De banken en 

hoogste inkomens blijven buiten schot. Wat vindt u daarvan?". Een overduidelijke 86% van de respondenten 

gaven daarop het antwoord: "Oneerlijk, er mag wel wat meer gevraagd worden van de hoogste inkomens en de 

banken". 

Wij zullen doorgaan met het bezoeken van de wijken in Hellevoetsluis om van de bewoners te horen waar hun 

zorgen zitten en waar de gemeente haar aandacht moet aanscherpen. 

 


