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Geachte college, 

 

Eind januari bracht de Partij van de Arbeid afdeling Hellevoetsluis een 

buurtbezoek aan de Sportbuurt in Hellevoetsluis. Graag stellen wij u in kennis 

van voor u relevante resultaten van dit buurtbezoek. 

Over het algemeen zijn de bewoners erg positief over hun buurt, waarbij met 

name de rustige woonomgeving hoog scoort. Toch waren er ook een aantal 

aspecten die minder gewaardeerd werden en waar mogelijk verbetering te 
behalen is. Hieronder meer details over deze minder positieve punten. 

(Verkeers)veiligheid 

 Er wordt regelmatig te hard gereden op de Sportlaan en de Marathonweg; 

met name bij het kruisen van (soms minder herkenbare of overzichtelijke) 

fietspaden kan dit tot ernstige ongevallen leiden. Daarnaast is deze buurt 

kinderrijk, met gevolg dat veel spelende kinderen aan dit gevaar blootstaan. 

Dit aandachtspunt zal ook ter kennis gegeven worden het wijkteam van 
Politie Hellevoetsluis. 

 Verkeerssituatie Sportlaan ter hoogte van de Hendrik Boogaardschool. Hier 

spelen verschillende aspecten een rol: 

o Tijdens het halen en brengen van kinderen door ouders met de auto 

wordt er vaak gestopt, en soms geparkeerd langs de Sportlaan, 

waardoor onoverzichtelijke verkeerscongestie ontstaat; een ‘Kiss & 
Ride’ plaats ontbreekt hier. 

o Tegenover de Triathlonweg staat aan de zuidzijde langs de Sportlaan 

een hek om overstekers af te remmen voor zij de Sportlaan 

oversteken. Ter plaatse is de Sportlaan voorzien van een relatief lange 

verkeersdrempel. Deze verkeersdrempel kan de (onjuiste) indruk 

wekken de functie te hebben van een zebrapad. Het voornoemde hek 
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kan zowel links als rechts gepasseerd worden, waardoor er twee 

overstekende verkeersstromen naar en van de Triathlonweg ontstaan. 

Een en ander leidt tot een onoverzichtelijke chaotische situatie met 

verschillende soorten verkeersdeelnemers, en gevaarlijke situaties. 

o Aan de noordzijde van de Sportlaan, schuin tegenover de Hendrik 
Boogaardschool, zijn enkele containers voor afvalscheiding geplaatst. 

Dit leidt ertoe dat veel gebruikers hun auto ter plaatste langs de stoep 

stoppen om hun afval weg te gooien. Ook het vrachtverkeer dat 

periodiek de containers komt legen moet dan langs de stoep gaan 

staan. In beide gevallen, die soms ook plaatsvinden tijdens het halen 

en brengen van schoolkinderen, wordt de verkeersstroom gevaarlijk 

gehinderd. 
Buurtbewoners hebben ideeën en suggesties hoe de situatie verbeterd 

kan worden. 

Ook dit aandachtspunt zal ter kennis gegeven worden aan het wijkteam van 

de Politie Hellevoetsluis. 

 De wegbedekking van het fietspad aan het Hordenpad is op verschillende 

plaatsen ernstig beschadigd door wortelgroei. Dit kan met name voor fietsers, 
maar ook voor gebruikers van scootmobiels en rollators tot gevaarlijke 

situaties leiden. 

 Aan de Vlinderslag wordt aan weerszijde van de straat geparkeerd. Daardoor 

wordt de doorgang zodanig belemmerd dat breder vrachtverkeer er niet meer 

door kan. Bewoners gaven aan zich zorgen te maken dat in geval van 

calamiteiten de hulpdiensten hier niet meer terecht kunnen. 

Overlast 

 Men ervaart op verschillende parkeerplaatsen binnen de Sportbuurt een 

gebrek aan parkeerplaatsen. Dit doet zich te meer voelen daar waar 

bewoners van de Sportlaan of van de Moriaanseweg hun auto parkeren aan 

bijvoorbeeld het Discuspad. 

 Opvallend was dat, ondanks dat dit bezoek in januari plaatsvond, veel 

bewoners nog helder op het netvlies hadden dat zij ’s zomers (over)last 
hadden van hangjongeren rondom het parkje en op speelplaatsen. Dit 

aandachtspunt zal ook ter kennis gegeven worden van het wijkteam van 

Politie Hellevoetsluis. 

Overige 

 De kinderrijkheid en kindvriendelijkheid van de buurt wordt zeer 

gewaardeerd. Daar wordt echter vaak een kanttekening bij geplaatst vanwege 
het onderhoud van de toestellen op de speelplaatsen dat te wensen overlaat. 

Oude toestellen worden vaak eenvoudig verwijderd in plaats van te worden 

vervangen. Ook het onderhoud van de ondergrond onder de toestellen is vaak 

matig tot slecht. 

 In het licht van het gemeentelijke voornemen om een nieuwe scholencluster 

te bouwen aan de Schoolslag geeft 46% van de respondenten aan daar niet 

gelukkig mee te zijn, 32% heeft daar geen uitgesproken mening over en 
slechts 22% vindt dat goed of heeft daar geen bezwaar tegen. De redenen 

zijn: nog meer verkeersdrukte bij halen en brengen, de grootschaligheid van 

de nieuwe scholencluster en, opvallend empathisch vermogen, de inleving in 

gezinnen die ver van deze locatie af wonen. 
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Het doel van deze brief is voornamelijk u te informeren, waarbij wij uiteraard 

graag op de hoogte worden gesteld als sommige punten voor u aanleiding zijn 

om actie te nemen. Daarnaast kan het zijn dat onze fractie eventueel zaken uit 

dit buurtbezoek ter bespreking zal voorleggen via de reguliere kanalen van de 

raad en commissies. 

 

Alle details van dit buurtbezoek kunt u nalezen op onze website:  

hellevoetsluis.pvda.nl/buurt-onderzoek. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 
 

 

 

 

 

Daan Dankaart,  

Canvascoördinator PvdA afdeling Hellevoetsluis 

p/a Zeegat 56 

NL-3224 SK Hellevoetsluis 

 

 


