
BUURTONDERZOEK De Put

Buurtonderzoek in De Put in Hellevoetsluis, van 19 tot 22 november 2015

Hierbij gaven 44 bewoners aan de deur hun mening over hun buurt, hoe zij de veiligheid 

ervaren, en of zij nu, recent of in het verdere verleden een betaalde baan hadden. Hieronder 

staan de resultaten 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 86 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 67 keer een antwoord gegeven (sommige bewoners noemden 

meer dan een minpunt), terwijl bijna een op de drie mensen geen minpunten van hun buurt 

konden noemen.
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Behalve bovenstaande vragen, gingen wij ook nader in op het al dan niet 

hebben van een betaalde baan. Dat werd ingeleid met de volgende stelling: 

"Niet iedereen heeft een betaalde baan terwijl dat zo belangrijk is. In de 

afgelopen periode hebben veel mensen ontslag gekregen, of jongeren komen 

van school en kunnen geen baan vinden."

De eerste vraag hierover luidde: "Heeft u een betaalde baan, of is dat juist een probleem 

voor u?", en daarop konden de volgende antwoorden worden gegeven:

44 respondenten gaven hierop een antwoord:

Ik ben gepensioneerd

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

jouw/uw buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 54 suggesties door u gedaan. De Top-5 

suggesties treft u hieronder aan.

Ja, ik heb steeds betaald werk gehad

Ja, ik heb betaald werk, maar was recent werkloos

Ik wil hierop niet antwoorden, of niet van toepassing

Nee, ik ben nu werkloos
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● Werkloos van 2010 tot 2012

● Nog op school

● 0-uren contract na circa 30 a 40 solliciaties; hierbij geen ondersteuning gehad

● Nu 68, maar werkt toch nog 1 dag per week

● A.g.v. crisis, na 46 jaar werken; komt niet meer aan werk, over 2 jaar met pensioen

● Ondernemer

● Ondernemer

● A.g.v. reorganisatie. Ik krijg hulp van UWV, en die doet genoeg.

● A.g.v. relatiebreuk. Zoekt nu werk, heeft geen behoefte aan hulp

● 2 volwassen zons thuis zonder werk;arbeidsbureau niu naar Rotterdam. Subsidies voor 

jongerenwerk gevan.

● Heeft nu 16 uur werk, maar wil 40 uur.Maatregelen om faillissement van werkgever te 

voorkomen. Jobcoach doet niet veel, toont geen begrip en luistert niet naar eigen 

suggesties.

● Afgekeurd

● A.g.v. recessie. Beetje geholpen door UWV maar stelde niet veel voor

● MIN-Overlast= dronken, uit de kroeg - MIN-VerkeersVeiligheid = hard rijden ex-RiJo - 

GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd = m.n. voor de jeugd - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig = doe iets aan de economie

● GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd = m.n. voor de jeugd - 

GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte = gras maaien - GEWENSTE 

VERANDERING-Overig = maak een rotondeSprong <> Kanaalweg

● MIN-VerkeersVeiligheid = Trottoir knijpt de rijweg bij de Tweelingen. Kruising van fietspad 

Sprongen met kruisend trambaanpad onoverzichtelijk, hier moeten afremmers komen

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = groenonderhoud, bomen snoeien - GEWENSTE 

VERANDERING-Overig = evenementen moeten blijven

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = asfaltering is een rotzooi - GEWENSTE VERANDERING-

OnderhoudOpenbareRuimte = sloot achter uitbaggeren

● MIN-Overlast = oudere jeugd - GEWENSTE VERANDERING-

VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd = Speel moet terug

Met betrekking tot het al dan niet hebben van een betaalde baan, werden de volgende 

opmerkingen gemaakt:

Indien uit bovenstaande vraag naar voren kwam dat u niet altijd betaald werk heeft 

gehad, werd vervolgens de volgende vragen gesteld:

Hieruit bleek dat allen die nu of recent werkloos waren, voorheen wel betaald werk 

hadden. In geen enkel geval betrof een een 'jongere' werkloze die kort geleden de 

schoolbanken had verlaten.

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

opmerkingen gemaakt:

Heeft u vroeger werk gehad?

Bent u 'jongere'en na school nooit aan een betaalde baan gekomen?
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● MIN-Overlast = niet door buurtbewoners; ramen ingegooid - GEWENSTE VERANDERING-

VerkeersVeiligheid = per direct 30 km zone

● PLUS-Woningen = lage woonlasten - MIN-Overlast = drugsgebruik van jongeren uit de 

buurt - MIN-VerkeersVeiligheid = te hard rijden - MIN-VerkeersVeiligheid = 30 km zone

● GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd = meer speelvoorzieningen

● MIN-Overlast = last van Zuidwester - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = straat is nog nooit 

gerepareerd

● MIN-Overig = Zuidwester is gevaarlijk (?)

● PLUS-Woningen = lage huur - MIN-VerkeersVeiligheid = te hard rijden - MIN-Woningen = 

woningen zijn vochtig

● PLUS-Woningen = redelijke huur - MIN-VerkeersVeiligheid = te hard rijden - MIN-Overig = 

buurt zit in de verdomhoek - GEWENSTE VERANDERING-VerkeersVeiligheid = plaats 

verkeersdrempels - GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte = doe wat aan 

het groenonderhoud

● PLUS-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd = speeltuintje - PLUS-Overig = voorzieningen 

dichtbij - MIN-VerkeersVeiligheid = te hard rijden - GEWENSTE VERANDERING-

VerkeersVeiligheid = 30 km zone

● PLUS-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd = speeltuintje - MIN-Overlast = overlast door 

hangjongeren, glijbaan in brand gestoken - MIN-VerkeersVeiligheid = te hard rijden - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte = bestrating is slecht - GEWENSTE VERANDERING-

VerkeersVeiligheid = pak het hard rijden aan - GEWENSTE VERANDERING-

OnderhoudOpenbareRuimte = herstel de bestrating

● MIN-VerkeersVeiligheid = bromfietsen en auto's rijden door het speeltuintje - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte = wegonderhoud - MIN-Overig = i.v.m. postzegelbeleid moest 

loos stukje grond aan gemeente worden teruggegeven nadat dit lang gehuurd was. Daarna 

heeft de grond mandenlang zonder enig onerhoud braak gelegen. Gras erg hoog en niet 

gemaaid (foto getoond); Klacht bij gemeente werd niet op gereageerd - GEWENSTE 

VERANDERING-Overig = deze buurt is een vergeten hoek.

● PLUS-Woningen = goedkoop - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = onderhoud van de 

bestrating

● PLUS-Overig = vrijheid, ruimte, veel privacy - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = na 

oplevering Zuidwester is er niets meer onderhouden - GEWENSTE VERANDERING-Parkeren 

= parkeren bij Zuidwester

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = zwerfvuil, ook in de stegen - GEWENSTE VERANDERING-

OnderhoudOpenbareRuimte = kwaliteit van de straten/bestrating

● PLUS-SocialeCohesie = dorps - MIN/GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte 

= slechte groenvoorzieningen

● MIN-Overlast = hangjongeren - MI-OnderhoudOpenbareRuimte = onderhoud door 

gemeente - GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte = onderhoud door 

gemeente

● MIN-Overlast = hangjongeren  

● GEWENSTE VERANDERING-Parkeren = meer parkeerplaatsen voor de deur

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = groenonderhoud - GEWENSTE VERANDERING-Overig = 

uiterlijk van de wijk

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = overlast in de tuin door de bomen - GEWENSTE 

VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd = voor jongeren
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● PLUS-Woningen = tuin - MIN-Parkeren = in de hofjes - GEWENSTE VERANDERING-

VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd = meer voor jongeren en hangjeugd

● PLUS-Overig = omgeving - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte = gat in de weg door 

vrachtverkeer - MIN-Overig = vrachtverkeer naar Zuidwester - GEWENSTE VERANDERING-

Overig = hangjongeren in het winkelcentrum

● GEWENSTE VERANDERING-T = doe iets aan de vuile speeltuin

● PLUS-Woningen = betaalbaar - MIN-N = geen groen

● PLUS-SocialeCohesie = voldoende - MIN-Overig = toegang naar eigen garage beperkt - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig = gemeente moet meer luisteren, en reageren op 

klachten of vragen; toezeggingen worden niet nagekomen. Er komt wel een brief over CVV, 

maar niet over toegankelijkheid van de garage. Oude buurt wordt vergeten

● PLUS-Woningen = lage huur - PLUS-Overig = oud buurtje - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte = tegels op achterpad, slecht wegdek, en veel onkruid

● PLUS-Overig = veel oudere mensen; lekker donker in de tuin, je ziet de sterren nog - MIN-

Overlast = van rijverkeer langs kanaal - MIN-Woningen = tochtig en oud - GEWENSTE 

VERANDERING - K = waar blijft de disco? - GEWENSTE VERANDERING - N = meer groen - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig = innovatievere verlichting, alleen daar waar en wanneer 

het nodig is

● PLUS-Woningen = na de renovaties - PLUS-Overig = mooi plekje - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte = groen en bestrating - MIN-Overig = tijdens de 

raadswandeling was er even aandacht, nu zijn we weer vergeten - GEWENSTE 

VERANDERING-Overig = Vesting is deprimerend
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