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Buurtonderzoek Nieuwenhoorn... 
 

Kort geleden waren vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis weer enkele dagen op pad om met de bewoners te 

spreken over hun ervaringen en gevoelens over het leven in hun buurt. Deze keer werd daartoe Nieuwenhoorn 

bezocht, en werd daar huis-aan-huis de bekende rode roos aangeboden en een enquête afgenomen. 

 

 

De kofferbak gevuld met rozen en een tas 

canvasformulieren... 

 

86 wijkbewoners gaven ons hun mening. Behalve 

een paar vragen over het leven in de wijk zelf, 

vroegen we ook naar de mening van de mensen 

over een initiatief van de stichting PUSH en de 

wooncorporatie Maasdelta om bewoners van 

Nieuwenhoorn meer te betrekken bij activiteiten 

met de bewoners van het verzorgingstehuis. Hierbij 

de globale resultaten. 

 

Net als in andere buurten die in de loop der maanden werden bezocht, kwam 

ook hier de Rustige woonomgeving met 71% als grootste pluspunt uit het 

buurtonderzoek. Als goede tweede kwam Sociale Cohesie uit de bus, wat vaak 

samen met Levendigheid/Gezelligheid genoemd werd in het kader van de 

dorpse sfeer van de buurt. Ook de Kindvriendelijkheid en de Veiligheid 

werden meer dan gemiddeld genoemd. 

 

Men waardeert het leven in dit ‘dorp’, getuige het feit dat 31% van de 

respondenten geen minpunten konden noemen. Desondanks zijn er toch wel 

punten de men graag beter zou zien, en soms beter zouden moeten. Als relatief 

grootste probleem werd door 22% genoemd het Weinige winkelaanbod. De 

kortstondige aanwezigheid van de supermarkt Lidl werd door velen als prettig 

ervaren, maar die is nu weer weg.  

 

Wat ook steekt is dat de kleine buurtwinkels in de Dorpstraat ook steeds meer verdwijnen; met name het sluiten 

van de lokale bakker heeft velen verdriet gedaan. Iets anders dat men in lijn hiermee in de wijk node mist, is 

een pinautomaat. We zullen hiervoor bij de lokale politiek aandacht vragen. 

Andere minpunten scoorden wat lager maar waren vaak meer specifiek gerelateerd aan bepaalde straten. Dit 

waren: Verkeersveiligheid (14%, vooral geconcentreerd langs de Rijksstraatweg), Overlast (14%, vooral in de 

Wee Weneestraat) en Onderhoud Openbare Ruimte (8%, voornamelijk rond de Kerkhoekstraat). 
 

V.w.b. de Verkeersveiligheid: de vrijwilligers van de PvdA hebben zelf ervaren hoe dicht de huizen langs de 

Rijksstraatweg langs de rijbaan staan. Men stapt letterlijk uit de tuin de rijbaan op, er is geen trottoir, 

tegenliggende auto’s moeten de fietsstroken berijden (waarbij niet zelden de fietsers in het gedrang komen), en 

auto’s rijden vaak te hard, om snel vóór de tegenligger door de wegversmallingen te komen; het lijkt erop dat 

de adviessnelheid van 30 km/u hier niet werkt en dat de wegversmallingen meer kwaad dan goed doen. 

Verschillende bewoners vertelden dat zij regelmatig worden opgeschrikt door gierende motoren, piepende 

banden of, soms, door de onvermijdelijke klap. Het lijkt erop dat het de huidige verkeersstromen over dit 

weggedeelte niet passen binnen de bestaande infrastructuur. We zullen hier zeker werk van maken. 

 

De Overlast aan de Wee Weneestraat betreft met name dat hier enkele bewoners gehuisvest werden die door 



persoonlijke problemen van elders hier werden ‘geparkeerd’, waarbij onder meer drugsgebruik en -handel 

wordt genoemd. 

Het gebrek dat men constateerde aan het Onderhoud Openbare Ruimte betrof met name de Kerkhoekstraat; 

deze straat waar voornamelijk ouderen wonen, heeft geen trottoirs. Bewoners die zich naar het 

verzorgingstehuis Rozenhoek willen begeven, moeten daarvoor over de straat maar deze is zodanig ‘bol’ dat 

water na een regenbui in diepe plassen blijft staan. In combinatie met het ontbreken van trottoirs vormt dit een 

onneembare barrière voor veel van de bewoners. 

 

Door de hele wijk kregen we opmerkingen over het ontbreken van voldoende trap- en basketbalveldjes. De 

aanleg van de speelaccomodatie ‘Het Nieuwe Teertje’ werd op zich wel gewaardeerd, maar dat was wel ten 

koste gegaan van een dergelijk veldje; en blijkbaar beschouwt men - o.i. terecht - de velden van vv 

Nieuwenhoorn toch als iets anders dan een ‘trapveldje’. 

Opnieuw werden wij verschillende malen geconfronteerd met opmerkingen over de slechte communicatie van 

de gemeente op vragen van de bewoners. Beantwoording van desbetreffende schriftelijke vragen van de PvdA 

door de gemeente onlangs leken meer op een ‘met een kluitje in het riet sturen’, dus zullen wij daar opnieuw, en 

meer structureel aandacht voor moeten vragen. 

Iets waarop niet specifiek geënquêteerd werd, maar toch opmerkingen over werden gemaakt: onlangs werd de 

gemeentelijke buurtaanpak van deze wijk voltooid; vaak kregen we hierover positieve geluiden, met name over 

hoe de eigen inbreng gehonoreerd werd. Een paar keer echter ook het tegenovergestelde geluid: dat de 

gemeente erg ‘paternalistisch’ overkwam, of bepaalde wensen niet wilde aanhoren of overwegen. 

Over het voorgenomen initiatief van de stichting PUSH en de wooncorporatie Maasdelta om bewoners van 

Nieuwenhoorn meer te betrekken bij activiteiten met bewoners van het verzorgingstehuis kunnen we het 

volgende melden: 

Weinig bewoners, namelijk slechts 16%, hadden hiervan al gehoord. Daarentegen was er wel een grote 

bereidheid (54%) om hier enerzijds aan bij te dragen of anderzijds gebruik van de maken, afhankelijk van de 

doelgroep. We zullen de details van deze resultaten aan beide instellingen bekend maken zodat zij hiermee hun 

voordeel kunnen doen. 

Onze fractie in de gemeenteraad van Hellevoetsluis zal de resultaten bij de gemeente bekend maken en, waar 

nodig, op actie aandringen. 

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. 


