
BUURTONDERZOEK Hooghen Hoeck

Buurtonderzoek in de buurt Hooghen Hoeck, rondom De Berk, Esdoornlaan, Azalea, Acacia, De 

Els en Vuurdoorn in Hellevoetsluis, op 23 en 24 november 2016

Hierbij gaven 56 bewoners aan de deur hun mening over hun buurt. Ook vroegen wij of zij 

kinderarmoede ervaren, en wat hiervan de effecten zijn. 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 werden 176 antwoorden gegeven (sommige bewoners noemden meer 

dan één pluspunt).

De Top-5 MIN-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste minpunt aan 

jouw/uw buurt?". Hierop werden 99 antwoorden 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 kinderarmoede. Dat 

werd ingeleid met de volgende stelling: "Opgroeien in armoede is ingrijpend. 

Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Kinderen 

van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun 

leeftijdsgenoten en staan daardoor letterlijk buiten spel. Een van de 

belangrijkste manieren om daar wat aan te doen is kinderen gelijke kansen te 

bieden. Om daar wat aan te doen moeten wij goed weten waar het aan schort, 

en willen wij u graag een paar vragen stellen."

De eerste vraag hierover luidde: "Heeft u in uw gezin kinderen tot 18 jaar die u door 

onvoldoende inkomen bepaalde dingen niet kunt geven of laten doen die zij eigenlijk wel 

zouden moeten hebben of kunnen?", en daarop konden de volgende antwoorden worden 

gegeven:

Ja, dat is op mij van toepassing

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

jouw/uw buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 79 suggesties door u gedaan. De Top-6 

suggesties treft u hieronder aan.

Dit wil ik niet beantwoorden

Nee, ik heb geen kinderen < 18 jaar

Nee, ik kan goed rondkomen

Nee, maar ik ken wel dergelijke gezinnen van nabij
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51 respondenten gaven hierop een antwoord:

Indien uit bovenstaande vraag naar voren kwam dat u op de een of andere wijze 

kinderarmoede ervaart, dan werd vervolgens de vraag gesteld "Wat zijn hiervan de 

gevolgen?". Hierop werden de volgende antwoorden  gegeven:

De 19 respondenten die kinderarmoede ervaren, zijn als volgt verdeeld:
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● Vrouw met drie kinderen

● Er is onvoldoende opvang, en mensen die geen kinderen aankunnen.

● Naar feestjes van vriendjes is lastig - Fiets is een oud wrak - Veel hulp van opa, oma en ex-

man

● Fiets: proberen 2e hands - Minder of geen vakantie

● Eten meer brood - Anderszins= geen zwemles

● Tweede kans gefinancieerd - Eten dankzij voedselbank - Alleen dagjes uit als oma dat 

verzorgt - Anderszins= overal aankloppen

● Anderszins= toekomst perspectief, en meer bekendheid voor minimaregelingen

● Zijn koopwoningen, dus kunnen rondkomen (sic!)

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= sloten - MIN-Hondenpoep= en kattenpoep - GEWENSTE 

VERANDERING-Hondenpoep= handhaven

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= sloten - GEWENSTE VERANDERING-Overig= let op 

verpaupering

● MIN/GEWENSTE VERANDERING-Parkeren= bomen naast parkeerplaatsen geven veel 

troep/plak op auto's. Misschien een opvangafdak aan de boemen plaatsen?

● MIN-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= m.n. voor kinderen - MIN-Hondenpoep= 

opruimplicht wordt niet opgevolgd - MIN-Overig= uitstraling - GEWENSTE VERANDERING-

VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= kunstgrasveld en vernieuwen van speeltoestellen - 

GEWENSTE VERANDERING-Hondenpoep= handhaven - GEWENSTE VERANDERING-Overig= 

buurt verfrissen

● PLUS-Kindvriendelijk= kinderboerderij vlakbij - PLUS-Overig= centraal gelegen - MIN-

Parkeren= 's avonds laat geen parkkerplekken meer in de straat. Hierover ambtenaar 

gebeld. Ik zou terug gebeld worden, maar dit is niet meer gebeurd - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= groen - MIN-Overig= ik ga mijn lidmaatschap van de bieb 

opzeggen, als die verhuist - GEWENSTE VERANDERING-Onveiligheid= ik voel mij onveilig 

als ik 's vonds laat mijn auto in een andere straat moet parkeren - GEWENSTE 

VERANDERING-Overig= ik probeerde ik contact te komen met wethouder van Lith, maar dat 

werd door bestuurssecretariaat geweigerd

● MIN-Hondenpoep= en kattenpoep - GEWENSTE VERANDERING-Hondenpoep= operuimplicht 

kattenpoep - GEWENSTE VERANDERING-Overig = minder bureaucratie, flexibel omgaan 

met regels

● PLUS-Kindvriendelijk= kinderrijk - PLUS-Overig= voorzieningen dichtbij - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= bestrating en groen - GEWENSTE VERANDERING-Overig= 

meer contact met de wijk

● GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= speel en ontspan 

gelegenheden, zowel voor kinderen als jeugd

● PLUS-Overig= zorg - MIN-SocialeCohesie= nieuwe bewoners zijn niet meer betrokken - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= geen verbetering na bezoek B&W, er gebeurt niets

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= slecht! - GEWENSTE VERANDERING-Overig= er wordt 

beloofd, maar niemand doet wat

Met betrekking tot de vragen over kinderarmoede en/of als toelichting op het gevolg 

"Anderzins", werden de volgende opmerkingen gemaakt:

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

opmerkingen gemaakt:
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● Nieuwe bewoners - GEWENSTE VERANDERING-Bereikbaarheid= openbaar vervoer

● GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= meer kleine speeltuintjes

● MIN-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= voor kinderen van 5 tot 10 jaar

● MIN-Hondenpoep= m.n. katten

● GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= brug over de Plataanlaan

● PLUS-Kindvriendelijk= speelveldje - PLUS-SocialeCohesie= maar wel minder gemoedelijk 

dan vroeger - MIN-Troep= valt wel mee, maar wel na oud/nieuw, en wordt laat opgeruimd - 

MIN-Saai= Hellevoetsluis is doods - GEWENSTE VERANDERING-

VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= m.n. meer voor jongeren - GEWENSTE VERANDERING-

WeinigWinkelaanbod= moeten voller

● PLUS-Kindvriendelijk= veel vriendjes - MIN-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= geen leuke 

speeltuintjes voor kinderen +8jaar - MIN-Hondenpoep= ook van katten - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= slechte drempels, waardoor schade aan de auto - GEWENSTE 

VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= meer speeltuintjes zoals in Ravense 

Hoeck - GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= onderhoud fietspad, m.n. 

Binnendijk

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= riet maaien - GEWENSTE VERANDERING-

VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= meer voor jeugd van alle leeftijden, leuke club, 

speeltuin - GEWENSTE VERANDERING-Milieu/Natuur/Groen= meer groen - GEWENSTE 

VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= moet beter! - GEWENSTE VERANDERING-

Overig= buurthuis bij de bieb

● MIN-Verkeersveiligheid= fietsers voor de deur op doorgaand pad - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= eindelijk is er onlangs gesnoeid

● MIN-Troep= armoedig - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= weinig onderhoud - MIN-Overig= 

electriciteitshuisje op eigen erf - GEWENSTE VERANDERING-Parkeren= in de straat - 

GEWENSTE VERANDERING-Milieu/Natuur/Groen= meer groen

● PLUS-Kindvriendelijk= speelplein, kinderboerderij - MIN-Overig= lelijke schuttingen 

achterkant Esdoornlaan en Kastanjelaan. Te hoge drempels - GEWENSTE VERANDERING-

Bereikbaarheid= vooral OV naar Rotterdam

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= tanken voor watersport toegankelijk maken

● GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= buurtaanpak

● GEWENSTE VERANDERING-WeinigWinkelaanbod= betere winkels en meer afwisseling - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= weinig voetpad

● MIN/GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid= eenrichtingsverkeer van maken

● MIN-Saai= minder kinderen dus stiller - MIN/GEWENSTE VERANDERING-

WeinigWinkelaanbod= veel leegstand - GEWENSTE VERANDERING-Overig= soepeler 

omgaan met vergunningen voor startende ondernemers

● MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden

● GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= meer voorzieningen voor 

tieners

● PLUS-RustigeOmgeving= fijne buurt, wonen hier fantastisch - MIN-

Overlast/Verkeersveiligheid= fietsen over de stoep - MIN-Overig= plastic afvalcontainers 

tegen de wand - GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= groen moet 

aangepakt worden

● GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid= rijden te hard - GEWENSTE VERANDERING-

Overig= buurthuizen moeten blijven

● PLUS-Milieu/Natuur/Groen= groen - GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid= te hard 

rijden - GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= groen
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● PLUS-Milieu/Natuur/Groen= groen - MIN-Onderwijs/Scholen= kwaliteit schoolgebouw - 

GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= groen

● PLUS-Parkeren= maar wordt wel minder 

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= laat het blijven zoals het is

● MIN-Verkeersveiligheid= drempel te weinig breed, karter auto stuk

● GEWENSTE VERANDERING-Parkeren= maar er is weinig plaats voor nieuwe parkeerplekken

● MIN/GEWENSTE VERANDERING-GeenMening= weet ik niet, ik woon hier pas 2 dagen

● MIN-GeenMening= we wonen er prima - GEWENSTE VERANDERING-Overig= liever 

ondergrondse containers i.p.v. losse containers aan de straat

● PLUS-Overig= voorzieningen dichtbij - GEWENSTE VERANDERING-Parkeren= meer, maar 

ook ruimere parkeerplaatsen

● VIA WEBENQUETE - MIN-Overig= Discriminatie wat betreft het voorrang hebben van 

woningen!!!!! - GEWENSTE VERANDERING-Overig= Er staan mensen hier hun velgen 

gewoon op straat te verven. Helemaal roze nu op straat. Aangifte gedaan maar wordt niks 

mee gedaan -  Tis maar goed dat ik niet thuis was toen jullie voor de deur stonden. Had 

jullie de huid vol geschreeuwd. Degene die op de PvdA gaan stemmen zijn niet helemaal 

lekker ... De PVDA in het kabinet heeft heel dit land naar de klote geholpen samen met die 

andere idiote partij VVD.
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