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PvdA PvdA Dit vindt u van uw buurt 

De PvdA was 
in uw wijk: 

de resultaten 



Van 10 tot 13 januari bezochten wij u in de buurt Wittens Hoeck 
in Hellevoetsluis; daarbij spraken wij met 46 van u aan de deur 

over het wel en wee in uw wijk. Verder vroegen wij u hoe u de 
ernstige criminaliteit in Hellevetsluis ervaart.  

 
 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 de Sociale Cohesie. Het eerste aspect scoort ook aanmerkelijk hoger dan in andere buurten. 

Levendigheid/Gezellig wordt door u ook veel vaker genoemd dan gemiddeld in Hellevoetsluis. De 
overlast door Hondenpoep is hier het grootste MIN-punt, en steekt met kop en schouders boven 

de andere wijken uit; vooral langs de singel achter de Korenschoof is dit een bijna unanieme 
klacht. Een ander MIN-punt hier is Onderhoud Openbare Ruimte, ook bovengemiddeld hoog t.o.v. 

andere buurten. Wij zullen bij betreffende instanties aandacht vragen voor de MIN-punten. Al 
met al vindt u gemiddeld dat dit een prettige buurt is om in te wonen. 

 

Op de vraag of recente gevallen van zware criminaliteit in de stad (aangestoken woningbrand en 
schietpartij) volgens u incidenteel of structureel zijn, gaf bijna tweederde van u aan dat dit 

gelukkig incidenteel is; maar ook vindt een kwart van u toch dat dit wel structureel is. Dus zaak 
om de vinger aan de pols te houden. 

 
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 - Overlast

MIN - Parkeren

MIN -  Verkeersveiligheid

MIN -  Onderhoud Openbare Ruimte

MIN - Hondenpoep

PLUS - Veiligheid

PLUS - Winkelaanbod

PLUS - Levendigheid / Gezellig

PLUS - Sociale cohesie

PLUS - Rustige woonomgeving

(dit geeft aan hoeveel procent van de 46 ondervraagden deze aspecten noemden)

http://www.pvda.nl/

