
BUURTONDERZOEK Plantenbuurt

Buurtonderzoek in de Plantenbuurt in Hellevoetsluis, van 28 tot 30 januari 2016

Hierbij gaven 60 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. Daarnaast 

gaven nog eens 19 bewoners van de Bloemen- en Plantenbuurt, Dorp & Hoonaart en de 

Vogelbuurt hun mening via het enqueteformulier op Facebook of de PvdA website. Hieronder 

staan de resultaten 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 160 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 143 keer een antwoord gegeven (sommige bewoners noemden 

meer dan een minpunt).
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Behalve bovenstaande vragen, gingen wij ook nader in op de dreigende sluiting 

van basisschool De Wateringe. Dat werd ingeleid met de volgende stelling: "Het 

gemeentebestuur heeft plannen om de basisschool De Wateringe in uw buurt te 

sluiten. Daarmee verdwijnt de laatste basisschool ten westen van de 

Rijksstraatweg. Kinderen zullen dan in het algemeen naar een 

nieuwbouwschool bij de Sportlaan moeten gaan."

De eerste vraag hierover luidde: "Vindt u het een goede zaak dat er geen basisschool in 

deze buurt blijft voortbestaan?", en daarop konden de volgende antwoorden worden 

gegeven:

79 respondenten gaven hierop een antwoord:

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

jouw/uw buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 89 suggesties door u gedaan. De Top-5 

suggesties treft u hieronder aan.
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● De looproute naar de Sportlaan is niet veilig

● De school is een ontmoetingsplaats voor de buurt

●

● Leidt tot vergrijzing van de wijk

● Er is geen buurthuis in de omgeving

● Wateringe is een goede school

● En wat komt er als de school verdwijnt?

● Maar ik heb zelf een ander geloof

● Jonge mensen verlaten de wijk

● Veel kinderen in de buurt

● Veel kinderen in de buurt

● Enige school in de buurt

● Leidt tot verpaupering

● Maar dan moet er wel een tunnel komen als investering in de veiligheid

● Houdt niet van grootschalige scholen. En Jonge gezinnen willen hier straks niet meer wonen

● Ook speelgelegenheid

● Zelf weggegaan naar Schrijverke i.v.m. buitelandse kinderen

● Nadeel om bij elkaar te proppen

● De school geeft levendigheid in de buurt

Indien u de laatste vraag met 'Anderszins' beantwoorde, gaf u daar de volgende 

toelichting bij:

Indien u van mening was dat er een basisschool in deze buurt moet blijven, dan vroegen 

wij u om de redenen hiervoor. U kon daar de volgende antwoorden op geven:

De 69 respondenten die tegen het verdwijnen van de school zijn, gaven hiervoor de 

volgende redenen (vaak meer dan een reden):

De Sportlaan is te ver weg

Anderszins (met toelichting)
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● Deze school weghalen is niet goed; is gespecialiseerd in taalachterstanden

● School sluiten leidt tot vergrijzing van de buurt

● Elke buurt een eigen school, en zeker een buurt met veel allochtonen

● Mijn kinderen gaan naar RK onderwijs, Wateringe is school met slechte cultuur. Trouwens, 

directie van RK Hendrik Boogaard heeft onlangs brief gestuurd dat zij niet akkoord zijn met 

opname in IKC Sportbuurt.

● Tussen de middag maar 1 uur pauze dus te kort voor kinderen om naar huis te kunnen. 

Verplicht tot het kopen van fietsen en regenpak ken om naar en van school te komen. 

Vriendjes en vriendinnetjes kunnen na school minder makkelijk komen spelen. Kinderen op 

een leerfabriek! Kleinere scholen in eigen buurt geeft voor kinderen een grotere basis van 

veiligheid en zelfvertrouwen.

● Zorgt voor verjonging van de buurt

● Houdt de buurt jong

● Geeft ook leven in de buurt

● School moet blijven; als er 600 stuks nieuwe huizen gebouwd worden moet er een nieuwe 

school worden gebouwd, dat is te gek

● Geachte, Zoals u kunt begrijpen zijn wij tegen de eventuele verplaatsing van de openbare 

basisschool “de Wateringe “ en dit om meerdere redenen. De school is een middelpunt van sociale 

controle en een de levendige plaats voor contacten tussen ouders en niet op de minste plaats voor 

de kinderen uit de buurt, hier worden afspraken gemaakt om bij elkaar te gaan spelen end. en de 

school is het kloppend hart van onze buurt. Voor veel mensen gaat het moeilijk worden om hun 

kinderen naar een andere locatie of school te brengen mede omdat er meerdere kinderen zijn met 

verschillende schooltijden ( b.v. 1 kind al op de bassischool en 1 kind op de peuterspeelzaal ), 

tevens is niet iedereen in het bezit van een rijbewijs en of een auto, hier voorziet wij grote 

problemen in omdat men dan of de Rijksstraatweg of de Amnesty Internationallaan moet oversteken 

met de fiets of lopend en gebleken is dat deze wegen niet echt veilig zijn in verband met 

onoverzichtelijkheid, geen voorrang wordt verleend door auto’s en vrachtauto’s bij zebrapaden, druk 

verkeer en er wordt te hard gereden en de diverse ongelukken die er gebeuren met fietsers en 

voetgangers. Met de eventuele verplaatsing van “De Wateringe “ kunnen wij u de garantie geven dat 

er ongelukken gaan gebeuren met letsel en zo niet met dodelijke afloop en dit lijkt ons niet het 

beleid wat de gemeente Hellevoetsluis wilt voeren. Tevens gaat het verkeer op de deze wegen 

toenemen met ouders die hun kinderen met de auto naar bassischool gaan brengen en snel het 

andere kind op tijd naar een peuterspeelzaal moeten afzetten waardoor fout parkeren en te hard 

rijden in een schoolzone aan de orde van de dag zijn en dit kan leiden tot zeer gevaarlijke verkeer 

situaties, ook zullen dan de buurtbewoners van deze scholen in actie gaan komen hierover. Ook met 

financiële gevolgen worden deze ouders opgescheept voor het vervoer naar school, wat sommige 

misschien niet kunnen bekostigen en ten koste kan gaan van de verzorging. De politiek heeft het 

ook over dat kinderen te weinig bewegen, nu komt meer dan 90 procent lopend naar school 

waardoor ze ook beweging krijgen, dit zal met de verplaatsing niet meer gebeuren en druist tegen 

de deze voornemens in. Je leest in de partij programma’s van alle politieke partijen dat ze dichter bij 

de burger willen staan en hun laten meebeslissen, en dat zouden ze in dit geval in het bijzonder 

moeten omdat als deze verplaatsing komt er geen “dorpse” wijk meer die wij nu zijn en mensen 

elkaar niet meer gaan kennen en ontmoeten op het schoolplein, dat moeten we met elkaar niet 

willen wat dit is namelijk ook de charme van Nieuw Hellvoet. Hopende u hiermee genoeg te hebben 

geïnformeerd, verblijven wij [naam en adres bij ontvangers bekend] 

● Iedere wijk heeft "recht" op een basisschool. Het verplaatsen van de Watering zou afbreuk 

doen aan onze wijk.

● Ik ben tegen het voortbestaan van de Wateringe aangezien de populatie voornamelijk van 

Turkse afkomst is en dit hun integratie in de samenleving niet bevordert. 

● Verpaupering/vergrijzing van de wijk als gevolg

● Vindt schandalig dat we straks geen school meer hebben in onze wijk. Ik heb 2 kinderen die 

op deze school zitten.
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● PLUS-Overig= centraal gelegen

● MIN-Parkeren= door personeel fa. Barendrecht - MIN-VerkeersVeiligheid= vrachtverkeer 

t.b.v. fa. Barendrecht

● PLUS-Overig= alles

● MIN-Overig= onduidelijkheid school

● GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= slechte stoepen voor rollators e.d., 

m.n. Moriaannseweg

● GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= speelvoorzieningen op het 

schoolplein

● MIN-Onveiligheid/Overlast= van hangjeugd - GEWENSTE VERANDERING-Overig= beter 

naar de mensen luisteren

● MIN-VerkeersVeiligheid= verkeer fa. Barendrecht

● PLUS-Overig= alles - MIN-VerkeersVeiligheid= te hard rijden

● PLUS-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= speeltuintje achter - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= meer verlichting, m.n. in brandgangen - GEWENSTE 

VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= meer speeltoestellen

● MIN-/GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= beheer groen en bestrating

● MIN-/GEWENSTE VERANDERING-Overig= huisartsenpost moet terug - GEWENSTE 

VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= bestrating in brandgangen opgebold

● MIN-Overig= overlast van wasstraat

● MIN-/GEWENSTE VERANDERING-Troep= zerfvuil - MIN-/GEWENSTE VERANDERING-

OnderhoudOpenbareRuimte=slechte afvoer regenwater, put loopt over

● MIN-Troep= rommel van jongeren achter de school - GEWENSTE VERANDERING-Overig= 

opbergcontainer bij skatebaan op last van gemeente verwijderd, moet terug komen

● MIN-Troep= zwerfvuil

● MIN-Onveiligheid= soms - GEWENSTE VERANDERING-Overig= zwembad vlakbij

● MIN-Bereikbaarheid= fietspaaltjes vormen een probleem voor rolstoelen (kind in rolstoel zit 

niet stil) - MIN-Onveiligheid= donkere paden, en bedreiging - MIN-Parkeren= parkeren op 

de stoep, en rolstoelbus inladen - MIN-VerkeersVeiligheid= te hard rijden, racen in de straat 

-  MIN-Overig= buurt gaat achteruit

● PLUS-Woningen= lage huur - PLUS-Overig= zon in de tuin - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= onkruid, en strooien bij vorst - MIN-Overig= verpaupering van 

de buurt a.g.v. landelijk huurbeleid - GEWENSTE VERANDERING-Overig= leer mensen om 

te gaan met geld, pak dat aan i.v.m. armoedebestrijding

● MIN-Troep= rommel in de brandgang, Maasdelta geeft geen reactie op telefonsiche 

klachten - MIN-Parkeren= foutparkeren - MIN-Overlast= door hangjongeren

● PLUS-Overig= voorzieningen dichtbij, en weinig verkeer

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= onkruid

● MIN-/GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= groen - MIN-Overig= veel 

alleenstaanden, waardoor slecht tuinonderhoud

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= onvoldoende straatverlichting

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

opmerkingen gemaakt:
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● PLUS-Milieu/Natuur/Groen= Groen - MIN-Parkeren= mensen van buiten de buurt, zijstraten 

moeten meer plek hebben - GEWENSTE VERANDERING-Overig= meer zorg en meer 

voedselhulp. Als koning komt kan alles - Is verhuisd van de Poelmanflat i.v.m. veel 

hangjeugd aldaar.

● PLUS-L= juist door school - PLUS-SocialeCohesie= gemoedelijk - MIN-

VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= moeten opgeknapt worden - MIN-VerkeersVeiligheid= 

kruispunt Moriaanseweg/RSW - GEWENSTE VERANDERING-KwaliteitWoningen= meer 55+-

woningen zodat je kunt blijven wonen in de wijk

● PLUS-Onderwijs/Scholen= gezinnen zijn blij met de school - MIN-Onveiligheid= laatst 

voorval waarbij ruiten werden ingegooid - GEWENSTE VERANDERING-

VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= geen uitgaansgelegenheid, disco? - Weinig 

winkelaanbod ook breed in Hellevoetsluis, en vooral voor jongeren

● PLUS-Onderwijs/Scholen= vlakbij + spelen - PLUS-Milieu/Natuur/Groen= polder - MIN-

Parkeren= te veel auto's - MIN-Milieu/Natuur/Groen= mag meer groen, meer bomen - 

GEWENSTE VERANDERING-Winkelaanbod= meer leuke winkeltjes, body shop, apartere 

winkeltjes - GEWENSTE VERANDERING-Overig= cultureel aanbod filmhuis

● PLUS-SocialeCohesie= je lost het samen op - MIN-Onveiligheid= politie optreden is niet 

doortastend - MIN-Parkeren= rampzalig - MIN-Woningen= asbestdaken schuurtjes. 

Maasdelta is heel laks, schimmel in kamers (…) - GEWENSTE VERANDERING-Overig= 

jongeren moet werken of iets om handen hebben. Meer mensen moeten werken, laat ze 

werken om probleem op te lossen.

● MIN-Bereikbaarheid= fietspaaltjes beperken doorgang rolsteoelen, ook door geparkeerde 

auto's - MIN-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= ruzie, kinderen slaags. GEWENSTE 

VERANDERING-Parkeren= van Distelstraat naar Meidoornstraat is lastig passeren, inham 

maken

● GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= meer voor jongeren, bij 

binkers. PUSH, nu niets meer

● MIN-Overlast= mensen uit de flats gooien eten over de balustrade - GEWENSTE 

VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= m.n. voor kinderen

● MIN-Overlast= geluidsoverlats van auto's uit de buurt - GEWENSTE VERANDERING-

VerkeersVeiligheid= maak eenrichtingsverkeer van Zeeaster- en Varenstraat
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