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PvdA PvdA Dit vindt u van uw buurt 

De PvdA was 
in uw wijk: 

de resultaten 



 Van 26 tot 31 januari bezochten wij in uw wijk, de Sportbuurt in 

Hellevoetsluis; daarbij spraken wij met 68 van u aan de deur over 

het wel en wee in uw wijk.  

 
We spraken af u te laten weten wat u ons had verteld en wat we er mee gaan doen. 

Hier ziet u hoe u over uw buurt denkt: de Top-5 Plus- en Minpunten.  

 

Met u zijn ook wij gelukkig over de sterkste PLUS-punten van uw buurt: de Rustige 

woonomgeving, de Sociale Cohesie en de Kindvriendelijkheid; in het algemeen een fijne wijk 

om in te wonen. 

Als MIN-punten noemt u met name Parkeren, Overlast door hangjongeren en 

Verkeersveiligheid door te hard rijden, door parkeren bij de scholen en door wortelgroei onder 
de fietspaden. Ook het gebrekkige onderhoud van de speeltoestellen is een punt van ergernis. 

De PvdA zal uw zorgen bij de relevante instanties signaleren en erop toezien dat er wat aan 

gedaan wordt.  

Ook stelden wij u de vraag wat u vindt van het voornemen van de gemeente om een nieuwe 

scholencluster met 15 lokalen te bouwen aan de Sportlaan/Schoolslag; 46% van u is hier 

tegen, 22% vindt het goed of heeft geen bezwaar, en 32% heeft hierover geen mening. De 

grootste bezwaren zijn de verkeers- en parkeerdrukte bij halen en brengen van kinderen, en 

de grootschaligheid van het complex. 

 

 

Wilt u alle cijfertjes van dit buurtonderzoek zien, wat er mee gedaan is, of 

vragen of opmerkingen aan ons kwijt, kijkt u dan op onze website: 
 

www.hellevoetsluis.pvda.nl en klik op BUURTONDERZOEKEN 
 

 

 
 

 
 
Op de hoogte blijven van activiteiten en de standpunten van de PvdA?  
U kunt zich kosteloos aanmelden als belangstellende via www.pvda.nl PVDA 
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MIN - Voorzieningen voor kinderen / jeugd

MIN -  Onderhoud Openbare Ruimte

MIN -  Verkeersveiligheid

MIN - Overlast

MIN - Parkeren

PLUS - Veiligheid

PLUS - Winkelaanbod

PLUS - Kindvriendelijk

PLUS - Sociale cohesie

PLUS - Rustige woonomgeving

(dit geeft aan hoeveel procent van de 68 ondervraagden deze aspecten noemden)

http://www.pvda.nl/

