
BUURTONDERZOEK Wittenshoeck jun2013

Buurtonderzoek aan de Wanmolen, Schudegge, Dorsvlegel, Ploegschaar en De Zicht

 op 27 en 28 juni 2013

Op 27 en 28 juni spraken de vrijwilligers van de PvdA Hellevoetsluis aan de deur met 52 bewoners van 

bovenstaande straten over hun ervaringen met hun buurt, wat zij voor de lokale en landelijke politiek als 

belangerijkset taken zien, en in hoeverre zij invloed op de politiek denken te hebben en willen hebben. 

Hieronder staan de hoofdzaken van dit buurtonderzoek.

De Top-6 PLUS-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste pluspunt aan jouw/uw 

buurt?". Hierop werd 101 keer een antwoord gegeven (sommige bewoners noemden meer dan een 

pluspunt).

De Top-5 MIN-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste minpunt aan jouw/uw 

buurt?". Hierop werd 92 keer een antwoord gegeven (sommige bewoners noemden meer dan een minpunt)

Wat er zou moeten veranderen ("Delta"), berust op de volgende vraag: "Wat zou de politiek in jouw/uw 

buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 77 suggesties door u gedaan. De Top-6 suggesties treft u 

hieronder aan.
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● Heeft u bij de afgelopen verkiezingen gestemd?

● Vindt u dat u middels uw stem voldoende invloed kunt uitoefenen op de politiek?

● Een lidmaatschap van de PvdA zorgt ervoor dat u meer invloed kunt uitoefenen op 

de politiek. U kunt al voor 1 euro per maand lid worden. Heeft u daar interesse in?

Deze vragen luidden: 

NB: verderop treft u alle 'losse' opmerkingen die u ons meegaf met betrekking tot de beleving van uw wijk 

en de taken voor de landelijke politiek.

Behalve bovenstaande vragen over uw eigen buurt en over de landelijke politiek, stelden wij u ook 

enkele vragen over uw persoonlijke invloed op de politiek.

U gaf hierop de volgende antwoorden:

Belangrijkste taak/opgave landelijke politiek, berust op de volgende vraag: "Wat is volgens u de 

belangrijkste opgave/taak voor de landelijke politiek?".  Hierop werden 80 suggesties door u gedaan, en 

slechts één respondent had hier geen antwoord op! De Top-5 opgaven treft u hieronder aan.
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● Controleren van uitkeringen

● Zorg betaalbaar houden

● We moeten er met elkaar uitkomen

● Hoe kunnen ze gaan betalen voor vervanging van de F16?

● Minder bezuinigen, met name niet op de minima

● Geen ontwikkelingsgeld en geen steun aan andere landen

● Niet meer bezuinigen, en meer bescherming voor dieren

● Asielbeleid en algemene politiek moet socialer

● Lastenverlichting - Huisvesting voor stdenten - Consequentere handhaving, maar niet perse strenger

● Niet meer verder bezuinigen

● Respondent is ontslagen door failliet transportbedrijf

● m.n. ouderenzorg

● Versoepeling van contracten waardoor meer contractwerkers doorstromen naar vast werk

● Minder bezuinigen, en ziekenfonds zonder bijbetalingen

● Misdaad beter aanpakken

● Doen waar mensen voor gestemd hebben

● Zorg dat inkomen omhoog gaan en kosten omlaag

● Werkgelegenheid voor jongeren

● Files: chaos door rommelige snelheidsbeperkingen

● Niet bezuinigen op de zorg

● Minder bezuinigen op de zorg

● Niet te veel bezuinigen - Voorkom misbruik sociale voorzieningen

● Zorg overeind houden

● MIN-Overlast=scooters, vooral zomers

● MIN-Overlast=scooters, in het weekend

● MIN-Overlast=scooters

● MIN-Parkeren=is men nu wel mee bezig

● MIN-Parkeren=is men nu wel mee bezig - DELTA-Hondenpoep=handhaven

● MIN-Troep=rommel - MIN-Parkeren=wordt al aan gewerkt -  MIN-Overlast=quads en scooters - DELTA-

Troep/Overlast/Hondenpoep=meer handhaven

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte=slecht bijgehouden groen

● MIN-Parkeren=wordt aan gewerkt - MIN-Overlast=hangjongeren en scooters - DELTA-Troep=regels 

handhaven

● DELTA-Overig=uit te voeren acties duren te lang

● DELTA-Onveiligheid=grasmaaiers - DELTA-Parkeren=zijn ze mee bezig

● PLUS-Overig=Hellevoetsluis is prettige stad

● DELTA-VoorzieningenVrKinderen/Jeugd=zijn er nu te weinig, en met te weinig toestellen

● PLUS-Kindvriendelijk=speeltuin - DELTA-VoorzieningenVrKinderen/Jeugd=meer speeltuintjes

● MIN-Verkeersveiligheid=voorrang op groene brug wordt niet gehandhaafd - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte=Slechte wijk door achterstallig onderhoud - DELTA-Overig=er wordt niets 

gedaan aan meldingen. Wijken worden ongelijk behandeld, vgl. Wittenshoeck met Ravense Hoek

● PLUS-Overig=Centrale ligging in de stad en dicht bij het Haringvliet

● MIN-Onveiligheid=gooien met eieren, stenen, spugen - DELTA-Overig=er moet meer blauw op straat, en 

zij moeten ook wat doen, ingrijpen.

Naar aanleiding van de vragen de taken en opgaven voor de landelijke politiek, gaf u ons ook de 

volgende opmerkingen mee:

Naar aanleiding van de vragen over de buurt, gaf u ons ook de volgende opmerkingen mee:
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● MIN-Milieu/Natuur/Groen=extra parkeerplaatsen worden aangelegd ten kosten van groen - DELTA-

Parkeren=maar niet ten ksoten van groen

● DELTA-Overig=oude school moet (gedeeltelijk) wijkgebouw worden

● MIN/DELTA-OnderhoudOpenbareRuimte=groenonderhoud - DELTA-Overlast=pak de drugshandel in 

Ommetje aan

● MIN-Milieu/Natuur/Groen en DELTA-Parkeren=meer parkeerplaatsen, maar niet ten kosten van het 

groen

● PLUS-/MIN-SocialeCohesie=is goed, maar wordt iets te "volks"

● PLUS-Overig=binnenwater dichtbij - MIN-Bereikbaarheid=geen spoor - MIN-Overig=geen ziekenhuis

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte=staat van de Ploegschaarschool - DELTA-Bereikbaarheid=betere wegen 

- DELTA OnderhoudOpenbareRuimte=doe iets met de Ploegschaar school.

● DELTA-OnderhoudOpenbareRuimte=groen onderhouden - DELTA-Overig=bankjes plaatsen bij speeltuin 

Ommetje

● DELTA-Overig=doe iets tegen het plaatsen van fietsen tegen de heg bij het Ommetje

● PLUS-Overig=Vesting - MIN-Overlast=achter de Ploegschaar

● MIN-Verkeersveiligheid=te hard rijden - MIN/DELTA-VoorzieningenVrKinderen/Jeugd=met name voor 

ouder jeugd, zoals Cruijfcourts - DELTA-Onderwijs=gemeente moet gheen scholen sluiten

● MIN-Parkeren=een drama - MIN/DELTA-Woningen=meer woningen voor starters en jongerenhuisvesting

● MIN-Onveiligheid= er is 's nachts te weinig handhaving, regelmatig inbraak in auto's - MIN-

Parkeren=maar wordt wel aan gewerkt - MIN-VoorzieningenVrKinderen/Jeugd=speelhuisje in openbare 

ruimte werd afgebroken omdat er geen toestemming voor was - MIN-Hondenpoep=op het speelveldje - 

MIN-Overig=slechte coordinatie door gemeente van verschillende onderhoudswerkzaamheden, waardoor 

straat onnodig lang opengebroken ligt er er niets gebeurt, opzichters zijn niet aanwezig op de 

aangekondigde tijden, info over werkzaamheden werd pas gegeven na aanvang - DELTA-

ONVEILIGHEID=geldt voor heel Hellevoetsluis: doe meer aan handhaving, neem actie op hinderlijk 

gedrag, maak gebruik van lokauto's tegen autoinbraken

● PLUS-SocialeCohesie=goede buren - MIN-Overlast=geluidsoverlast van jongeren die terugkomen uit de 

vesting

● MIN-Bereikbaarheid=Openbaar vervoer - DELTA-Onveiligheid=meer politie - 

● PLUS-Woningen=goedkoop - MIN-Overlast=hangjongeren

● PLUS-Woningen=prijs/kwaliteitverhouding - MIN-Woningen=slecht onderhoude tuinen - MIN/DELTA-

verkeersveiligheid= te hard rijden - MIN-overig=veel asociale figuren - DELTA-Overig+doe iets nuttigs 

met schoolgebouw Ploegschaar

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte=veel onkruid tussen het groen; wel zijn coniferen verwijderd na klacht 

bij de brandweer

● PLUS-Overig=dichtbij water en Vesting - MIN-Troep=uit vuilcontainers en kapot glas/flesjes - MIN-

ONVEILIGHEID=Hangjongeren, en kinderlokker rond Ploegschaar/Ommetje - DELTA-

Onderwijs/scholen=zorg voor voldoende peuterspeelzalen - DELTA-Overig=zorg voldoende sociale 

woningbouw, nu zijn er lange wachtlijsten, en maak van schoolgebouw Ploegschaar een buurthuis, ook 

met activiteiten voor kinderen

● PLUS-Overig=vertrouwde wijk

● DELTA-OnderhoudOpenbareRuimte=bestrating

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte=verpaupering - DELTA-OnderhoudOpenbareRuimte=kliko's melden

● MIN-Saai=grijs en leeg - DELTA-Kwaliteit woningen=Geef de huurwoningen meer kleur, nu saai aanzien

● MIN-Woningen=weinig onderhoud

● PLUS-Woningen=betaalbaar - MIN-Overlast=jeugd, blowen op dak schoolgebouw - DELTA-Overlast= 

geef oude schoolgebouw een functie

● MIN-Onveiligheid=hangplek - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte=rondom lege scholl - DELTA-

OnderhoudOpenbareRuimte=lege school een functie geven en beter onderhouden
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● MIN-Saai=grouwe buurt - DELTA-Kwaliteit woningen=huurwoningen opknappen

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte=slecht, vergelijk met BonsenHoeck, RavenseHoeck - DELTA-

Troep=vervang de kliko's door ondergrondse vuilcontainers - DELTA-Overi=verbeter aanzicht van de 

wijk
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