
BUURTONDERZOEK Vogelbuurt

Buurtonderzoek in Hellevoetsluis, Vogelbuurt van 15 tot 19 september 2014

Hierbij gaven 83 bewoners hun mening over hun buurt en over de voorgenomen sluiting van de 

OBS De Wateringe aan de Bremstraat. Hieronder staan de hoofdzaken van dit buurtonderzoek.

De Top-5 PLUS-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste pluspunt aan 

jouw/uw buurt?". Hierop werd 184 keer een antwoord gegeven (sommige bewoners noemden 

meer dan een pluspunt).

De Top-6 MIN-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste minpunt aan 

jouw/uw buurt?". Hierop werd 86 keer een antwoord gegeven waarvan 20 keer dat men geen 

minpunten kende.
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a. Ja, dat is acceptabel

b. Nee, dat is niet acceptabel

c. Weet niet, misschien, geen mening

Wat er zou moeten veranderen, berust op de volgende vraag: "Wat zou de politiek in 

jouw/uw buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 65 suggesties door u gedaan. 20 van u 

hadden hierover geen mening. De Top-6 suggesties treft u hieronder aan.

Behalve bovenstaande vragen over uw eigen buurt, vroegen wij u ook wat uw 

mening is over de door schoolbestuur PRIMO en gemeente voorgenomen 

sluiting van de basisschool De Wateringe aan de Bremstraat, en wat voor u het 

alternatief zou zijn.

De eerste vraag luidde: "Vindt u het acceptabel dat er dan geen basisschool meer 

aanwezig zal zijn in de buurten Nieuw-Helvoet, Vogelbuurt, Dorp & Hoonaart, en 

Bloemen- en Plantenbuurt?", en daarop konden de volgende antwoorden worden 

gegeven:

Alle resondenten gaven hierop een antwoord:
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a. Ik heb geen kinderen in die leeftijd

b. Scholencluster aan de Sportlaan/Schoolslag

c. OBS Het Schrijverke aan de P.A. de Genestetlaan

d. Anders

● Half uurtje om te eten is te kort als kinderen verder weg naar school moeten

● maar het zitten teveel turken

● Het is een ouderenwijk

● School is centraal punt

● Verkeersveiligheid en sociale kontakten

● Uit verkeersveiligheid

● Elke wijk een school, ook  i.v.m. gevaarlijke  verkeerssituaties

● Elke wijk zijn school

● Elke wijk een school, ook voor veiligheid

● Elke wijk een school, ook uit verkeersveiligheid

● Elke wijk een school, ook voor veiligheid

● Vind het een slechte school

● Elke wijk zijn school

● Ook ontmoetingsplek; elke wijk een school

● Veiligheid voor kinderen

50 respondenten gaven hierop een antwoord:

De tweede vraag luidde: "Als u kinderen heeft in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, en de 

basisschool verdwijnt uit de Bloemen- en Plantenbuurt, welke basisschool zult u dan voor 

hen kiezen?", en daarop konden de volgende antwoorden worden gegeven:

Naar aanleiding van de vraag over het verdwijnen van de Wateringe, werden de 

volgende specifieke opmerkingen gemaakt:
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● De buurt gaat ook ontmoetingsplek missen; PRIMO is almachtig en intimideert docenten. 

Niet alle scholen worden gelijk behandeld

● Een school in de buurt leidt tot meer jonge gezinnen en meer buurtwinkels

● Vervelend voor kinderen

● Al niet mee eens

● Kind is bijna 3 >>> zeer erg!

● 5 kinderen 2 t/m 17 jaar

● Onzekerheid van baan. School geeft veel gezelligheid

● Alles fuseert, rot voor mensen

● Wordt voor kinderen niet veiliger. Kosten kan een probleem zijn

● De wijk verliest met de sluiting van De Wateringe een belangrijke voorziening. Vergrijzing 

van de buurt zal toenemen omdat de wijk voor jonge gezinnen niet meer aantrekkelijk is. 

Koopwoningen dalen in waarde. En het allerbelangrijkste: kinderen hebben geen 

vertrouwde plek meer waar ze (ook na schooltijd) bij elkaar komen en de veiligheid en de 

zelfredzaamheid komen ook in het gedrang, want de Rijksstraatweg oversteken is een 

gevaarlijke onderneming!!! 

● Schriverke zou echter vol zijn

● De Brug

● 1 kind

● Zitten al op de Regenboog

● Ja, zit al op Montessori, maar dan komt er nog meer verkeer

● Zit al 10 jaar op Schrijverke (sic!)

● De dichtsbijzijnde is het Schrijveke. Maar het soort onderwijs dat daar geboden wordt is 

niet geschikt voor mijn kind, net zo min als Montesorieonderwijs. Een 100 % blanke school 

vindt ik zeer ongezond, omdat onze maatschappij (buurt) ook niet 100 % blank is.. 

● Als De Wateringe sluit kies ik voor een school die niet onder Primo valt. De manier waarop 

zij met de fusie en de nieuwe locatie omgaan is niet geheel netjes te noemen. Ik snap dat 

het om de centen gaat, maar dat mag toch niet ten koste van alles ( lees onze kinderen en 

wijk) gaan! 

● PLUS-Kindvriendelijk= verkeersveilig voor kinderen - PLUS-Overig= mooie buurt - MIN-

Onveiligheid= water, slootkant onveilig voor kleine kinderen - MIN-Hondenpoep= te weinig 

handhaving; er ligt veel hondenpoep bij speelplaats bij moskee - VERANDERING-

MilieuNatuurGroen= er zouden meer echte wandelparken moeten zijn

● MIN/VERANDERING-Overlast= wietlucht vanaf balkons dringt door in aanliggende 

appartemenetn; dwingt om de deuren dicht te houden bij mooi weer

● MIN-Overig= Dagopvang 't Aksent Brielle en Careyn Grotenhoek zijn verplaatst naar 

Voornesteijn, evenals verslaafden vanuit de GGZ; dit is onprettig en te druk

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= bestrating - VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= 

doe wat aan achterstallig onderhoud

Naar aanleiding van de vraag over alternatieven voor de Wateringe, werden de 

volgende specifieke opmerkingen gemaakt:

Naar aanleiding van de vragen over de buurt, werden de volgende specifieke 

opmerkingen gemaakt:
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● PLUS-Kindvriendelijk= speeltuinen - MIN-Overig= hangjongeren vanuit de scholen - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= onderhoud vindt erg ongecoordineerd plaats

● PLUS-Kindvriendelijk= speeltuinen - MIN-Overig= hangjongeren vanuit de scholen - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= onderhoud vindt erg ongecoordineerd plaats

● MIN-Overlast= buren

● PLUS-Overig= Hellevoetsluis, polders, Quackjeswater, strand, etc Ook ligging aan 

doodlopende weg is prettig - MIN-Woningen= te klein en te dicht op elkaar

● PLUS-MilieuNatuurGroen= groen - PLUS-Diversiteit= diversiteit in leeftijd van de bewoners - 

PLUS-Overig= ruimte - MIN-Hondenpoep= handhaving uitlaatbeleid - MIN-Overig= 

aankleding parkeerplaats naast Helinium; weinig begroeing, men kijkt tegen de auto's aan - 

MIN-Overig= betreft nieuwe straatverlichting AI-laan en PC-Hooftstaat, lichtbundels zijn te 

smal waardoor men vaak in donker zit.

● MIN-Breikbaarheid= OV te ver weg als men gebonden is aan een rollator

● PLUS-Overig= uitzicht - MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden - VERANDERING-

Verkeersveiligheid= doe iets aan de snelheid van verkeer; de drempel aan de 

Hoonaartstraat gaat weg.

● MIN-Overlast= los afval naast de containers

● PLUS-Overig= uitzicht - MIN-Onveiligheid= kon echter geen concrete aspecten van 

onveiligheid noemen - MIN-Overig= eenzaamheid - VERANDERING-Overig= meer 

gelijkvloerse huurwoningen voor bejaarden

● PLUS-MilieuNatuurGroen= dit geldt voor heel Hellevoetsluis - MIN-Overig= Onkruid vanuit 

de tuin van de buren, en vuilcontainers aan de straat, terwijl deze net zomakkelijk vanuit 

de tuin via de brandgang aan de straat kunnen worden gezet

● MIN-Parkeren= veel werkbussen - VERANDERING-Overig= doe iets tegen de eenzaamheid

● MIN/VERANDERING-Troep= van schooljeugd - MIN-Overlast= in weekend ligt vaak kapot 

glas in fietstunneltje - MIN-Overig= te weinig kinderen in de buurt - VERANDERING-

Overig= zorg voor ouderen, zoals bejaardensoos met maaltijden etc.

● MIN-Overlast= fietsers (vooral schooljeugd) 4 rijen dik MIN-Verkeersveiligheid= te hard 

rijden - VERANDERING-Overlast= handhaving van fietsers door politie - VERANDERING-

Verkeersveiligheid= snelheidsbepereknde maatregelen

● MIN-Verkeersveiligheid= snelheid - VERANDERING-VoorzKinderen/Jeugd= te weinig 

speelvoorzieningen voor kinderen - VERANDERING-Verkeersveiligheid= te hard rijden 

aanpakken

● MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden; gemeente wil hier niets aan doen - VERANDERING-

Verkeersveiligheid= snelheidsbeperking

● MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden - VERANDERING-Verkeersveiligheid= maatregelen 

nemen om de snelheid te verlagen

● MIN/VERANDERING-Overig= te weinig losloopplekken voor honden, of te ver. Hiervan meer 

aanleggen

● MIN-Verkeersveiligheid= tegen de rijrichting in rijden, en te hard rijden - VERANDERING-

Overlast= in zomer, geluid van buren - VERANDERING-Verkeersveiligheid= te hard rijden - 

VERANDERING-Overig= containers op straat

● PLUS-SocialeCohesie= elkaar groeten, eerlijkheid - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= 

achterpaden - VERANDERING-Overig= Maasdelta activeren/controleren

● MIN-Hondenpoep= uitwerpselen

● PLUS-MilieuNatuurGroen= groen - PLUS-Overig= uitzicht over weiland - MIN-Overlast= 

harde muziek uit flats en uit auto's - MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden
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● MIN-Overig= te veel vrijheid voor bouwsels door huidige WABO-regels - VERANDERING-

MilieuNatuurGroen= kaalslag op de vestingswallen

● PLUS-Overig= dorps, netjes

● MIN-Overlast= er wordt eten in de sloot gegooid - MIN/VERANDERING-

OnderhoudOpenbareRuimte= straat is erg hobbelig - MIN-Overig= buurt ligt te weinig 

centraal

● MIN-Overlast= harde muziek uit auto's in het weekend

● PLUS-MilieuNatuurGroen= groen

● MIN-Parkeren= te weinig - MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden - VERANDERING-

Overig= subsidiebeleid verenigingen in stand houden

● PLUS-Overig= brede straat - MIN-O = te veel zakelijke activiteiten in woonbuurt - 

VERANDERING-Overig= pak de vriendjespolitiek aan:verkeerde keuzes en prioriteiten, 

straten worden gerenoveerd zonder noorzaak. Aannemer was voorzitter van wijkwerkgroep!

● MIN-Overlast= fietsende schooljeugd, vaak meerdere naast elkaar en op de stoep - MIN-

Overig= dealen in het fietstunneltje. En te veel mensen met een laag inkomen die hier niet 

thuishoren - VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= gras blijft na maaien liggen, ook 

vaak op stoep en op straat; worden gladde plekken (slip/valgevaar), waarom niet maaien 

met opvangbak?

● MIN-VoorzKinderen/Jeugd= m.n. voor de jeugd;  plan uit het verleden voor een hangplek 

ging niet door omdat ook de buurt een ton financieel moest bijdragen, vlgs toenmalige 

wethouder - MIN-Overig= te rustig

● MIN-Overlast= Schooljeugd fietst breeduit over trottoir, wijkpolitie nooit te zien

● MIN-Woningen= weinig onderhoud door Maasdelta - VERANDERING-VoorzKinderen/Jeugd= 

meer investeren voor kinderen met handicap

● MIN-TeveelDiversiteit= wijk is niet nederlands meer - MIN-Overig= wijk gaat achteruit - 

VERANDERING-SocialeCohesie= buitenlanders weren

● MIN/VERANDERING-VoorzKinderen/Jeugd=te wienig, moet meer worden

● PLUS-Overig= buurt is opgeknapt - MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden - VERANDERING-

Overig= asbestverwijdering uit schuurtjes stimuleren in de wijk

● MIN-Parkeren= gezinnen met 3 auto's - MIN-Woningen= tuinonderhoud laat soms te 

wensen over - MIN-MilieuNatuurGroen=  overlast van bomen aan de Meeuwenlaan - 

VERANDERING-Parkeren= meer parkeerplaatsen - VERANDERING-MilieuNatuurGroen= 

bomen aan de Meeuwnlaan vervangen

● VERANDERING-Onveiligheid= maatschappelijke verandering, mentaliteit

● MIN-Onderijs/Scholen= peuterspeelzalen - MIN-VoorzKinderen/Jeugd= te weinig kleine 

speelplaatsjes - MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden; er zijn veel aanrijdingen op de 

kruispunten van de Meeuwenlaan

● MIN-Overig= brievenbus Smitsweg slechts 1 lichting per week (Respondent nam later 

contact op om te laten weten dat deze klacht ongegrond was)

● PLUS-SocialeCohesie= open en eerlijk, veel op straat, buitenshuis - VERANDERING-

VoorzKinderen/Jeugd= grote speeltuin in Hellevoetsluis en trapveldje/ontmoetingsplaats 

voor jongeren in de buurt

● MIN/D-R= hangjeugd van middelbare scholen, ook 's avonds laat

● VERANDERING-Overig= meer zichtbaarheid in de wijk van B&W

● PLUS-LevendigGezelligheid= Dorps, volks - MIN/VERANDERING-Overlast= hangjeugd van 

middelbare scholen, wiet in brandgangen - MIN-Overig= overlastgevende en agressieve 

buitenlandse buurman

Samenvatting resultaten Canvas Vogelbuurt 2014 details Pagina 6 van 7



● MIN-Parkeren= te weinig

● MIN/VERANDERING-VoorzKinderen/Jeugd= slechte staat; spreekt niet aan om te spelen

● MIN-Onveiligheid= gevoelsmatig; er is geen verlichting in de brandgangen achter - MIN-

Overig= te weinig afstand met te hoge randbebouwing (flats) - VERANDERING-Overig= 

afspraken laten nakomen door ambtenaren

● VERANDERING-Bereikbaarheid= smalle straat - VERANDERING-Overig= uitzicht door flat

● MIN-VoorzKinderen/Jeugd= m.n. voor oudere jeugd; trapveldje had moeten blijven

● PLUS-RustigeWoonomgeving= fijn - MIN-Overlast= soms buren - MIN-SocialeCohesie= niet 

zoveel - VERANDERING-Troep= op de achterpaden - VERANDERING-Overig= verlichting 

achterpaden, aardedonder; Maasdelta.

● PLUS-MilieuNatuurGroen= Groen - VERANDERING-Verkeersveiligheid= richting Struytse 

Hoeck erg druk
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