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PvdA PvdA Dit vindt u van uw buurt 

De PvdA was 
in uw wijk: 

de resultaten 



Op 23 en 24 september bezochten wij u in de buurt Hooghen Hoeck 

in Hellevoetsluis; daarbij spraken wij met 56 van u aan de deur 

over het wel en wee in uw wijk. Verder spraken wij met u over uw 

ervaringen met kinderarmoede.  
 

 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 
en het Winkelaanbod. Beide scoren ook aanmerkelijk hoger dan in andere buurten. Parkeren is 
in deze buurt een bijzonder geval: scoort zowel hoog bij de PLUS- als hoogst bij de MIN-punten. 
Blijkbaar wordt dit in verschillende straten heel verschillend ervaren; ook speelt hierbij een rol 
de overlast uit de bomen, m.n. aan de Acacia. Andere MIN-punten hier zijn Onderhoud Openbare 
Ruimte en Hondenpoep (en kattenpoep!), ook beide bovengemiddeld hoog t.o.v. andere buurten. 
Wij zullen bij betreffende instanties aandacht vragen voor de MIN-punten. 

 

Zorgwekkend is dat ruim een derde van u aangeeft zelf of van nabij kinderarmoede te ervaren, 
en dit leidt in bijna driekwart van de gevallen ertoe dat kinderen niet naar verjaarsfeestjes van 
vriendjes kunnen, en velen geen dagjes uit kunnen, minder gezond eten, of ongeschikte kleding 
dragen. In het kader van het aanstaande Minimabeleid zullen we hier de nodige aandacht voor 
vragen, en zorgen dat de 100 miljoen van de staatssecretaris goed besteed worden 

 
 
Wilt u alle details van dit buurtonderzoek zien, welke acties daaruit voortvloeien, 
of onze andere activiteiten in Hellevoetsluis, ga dan naar 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 -  Verkeersveiligheid

MIN - Troep

MIN - Hondenpoep

MIN -  Onderhoud Openbare Ruimte

MIN - Parkeren

PLUS - Sociale cohesie

PLUS - Milieu/Natuur/Groen

PLUS - Kindvriendelijk

PLUS - Winkelaanbod

PLUS - Rustige woonomgeving

(dit geeft aan hoeveel procent van de 56 ondervraagden deze aspecten noemden)

http://www.pvda.nl/

