
BUURTONDERZOEK Wittens Hoeck

Buurtonderzoek in de buurt Wittens Hoeck, rondom het Vlasakkerplein, deel van de Dreef en de 

Korenschoof in Hellevoetsluis, van 10 tot 13 januari 2017

Hierbij gaven 46 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 87 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 68 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: "In het afgelopen jaar vonden in 

Hellevoetsluis twee ernstige criminele daden plaats waarbij doden waren te 

betreuren: een aangestoken woningbrand en een schietpartij."

De vraag hierover luidde: "Denkt u dat dit echt toevallige incidenten zijn, of denkt u dat 

dergelijk zwaar geweld echt structureel toeneemt in Hellevoetsluis?", en daarop konden 

de volgende antwoorden worden gegeven:

46 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 58 suggesties door u gedaan. De Top-5 

suggesties treft u hieronder aan.
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● Verpaupering de laatste tijd bij de Branding bij de Aldi. Heeft zeker effect op de veiligheid, 

m.n. in donker

● Ik zie kwade, is dichterbij, heeft effect op veiligheidsgevoel. Schierpartij, gevecht ouders

● Wel onveiliger gevoel

● We worden een grote stad

● wel meer criminaliteit en geweld

● Huizen verkopen helpt

● PLUS-Natuur/Milieu/Groen= Dicht bij de natuur - MIN-GeenNatuur/Milieu/Groen= Weinig 

groen - MIN-Overig= Gemeente luistert niet, werkt niet mee, is langzaam, is heel dwars - 

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

GEWENSTE VERANDERING-KwaliteitWoningen= iets aan de huurprijs doen - GEWENSTE 

VERANDERING-WeinigWinkelaanbod= er moeten meer winkels komen

● GEWENSTE VERANDERING-Overlast= vandalisme aanpakken

● GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid= verkeersmaatregelen nemen tegen veel te 

hard rijden

● PLUS-Natuur/Milieu/Groen= vlak bij water, ruimte - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= 

opknappen - GEWENSTE VERANDERING-Hondenpoep= boetes uitdelen

● PLUS-Overig= niet te groot en niet te klein

● MIN-Overig= we zijn met te veel mensen

● PLUS-Overig= vlakbij Haringvliet en Vesting - GEWENSTE VERANDERING-Overig= behoud 

de buurtcentra Kooistee, Klinker en Ploegschaar (is eigenlijk een kerk)

● PLUS-Natuur/Milieu/Groen= Groen - GEWENSTE VERANDERING-WeetNiet/GeenMening= ik 

heb het goed hier

● MIN-Troep= begin bij Dreef, gaat achteruit - MIN/GEWENSTE VERANDERING-Overlast= 

Scooterraces, aanpakken - GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= 

meer speelruimte voor kinderen, speeltuin

● PLUS-Overig= Centraal gelegen, vlak bij zee - MIN-SocialeCohesie= te individualistisch, ik 

zie mijn buren nooit, weinig samenhang - GEWENSTE VERANDERING-SocialeCohesie= iets 

aan samenhang doen, activitieten organiseren

● PLUS-Levendigheid/Gezellig= gezellig, leuke mensen - MIN-Overlast= jeugd/bushokje, en 

aangevallen in de tuin - GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= 

speelplek voor kinderen

● MIN-Bereikbaarheid= afgelegen, ver van het werk - GEWENSTE VERANDERING-

WeetNiet/GeenMening= laat het blijven zoals het is

● PLUS-Overig= voorzieningen dichtbij - MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden

● PLUS-Overig= valles dichtbij - MIN/GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid= te hard 

rijden; verkeersmaatregelen nemen, drempels - GEWENSTE VERANDERING-

Natuur/Milieu/Groen= meer groen

● MIN-Verkeersveiligheid= te dicht bij een weg waar hard wordt gereden

Met betrekking tot de vragen over Ernstige criminaliteit werden de volgende 

opmerkingen gemaakt:

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

opmerkingen gemaakt:
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● MIN-Hondenpoep= niet zozeer van honden, maar van katten - GEWENSTE VERANDERING-

Overig= opvolging van aangifte autodiefstal

● GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid= verkeersdrempels op vlasakkerlaan - 

GEWENSTE VERANDERING-Hondenpoep= meer uitlaatplekken

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= bibiotheek terug naar Woordbouwerplein

● MIN-Overig= nieuwbouw dichtbij

● PLUS-Overig= haven dichtbij - MIN-Woningen= te duur aageboden - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= gemeentegrond - MIN/GEWENSTE VERANDERING-Overig= 

wildbouw aan gebouwen in de Tramhaven

● PLUS-Overig= dichtbij dijk en hondenuitlaatplek - MIN-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= 

m.n. voor kinderen van 10 tot 15 jaar - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= groen, bestrating 

en trottoirs

● PLUS-Overig= dichtbij familie - MIN-Overlast= geluid van buren en van verkeer - 

GEWENSTE VERANDERING-WeinigWinkelaanbod= minder eenzijdig

● MIN-Overlast= vandalisme - MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden - GEWENSTE 

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

● MIN/GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= wortelgroei op fietspaden - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= handhaven hondenuitlaatbeleid

● MIN/GEWENSTE VERANDERING-Saai= meer vertier voor jongere ouderen, bijv. jazzclub

● MIN-Onveiligheid= criminaliteit, inbraken

● MIN-GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= weinig 

speelgelegenheid voor kleinere kinderen

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= pak het pesten op scholen aan, m.n. middelbaar en 

Brandaris

● GEWENSTE VERANDERING-Bereikbaarheid= betere aansluiting Rotterdam = GEWENSTE 

VERANDERING-Overig= fietsenstalling terug

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= huishoudelijk zorg, onderwijs, mantelzorg

● MIN-Onveiligheid= woning en auto-inbraken circa 1,5 jaar geleden - MIN/GEWENSTE 

VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= stoep en groen; wel gebeld met gemeente, 

maar geen reactie gehad.

● PLUS-Overig= dichtbij water - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= groenonderhoud - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= breng alle zorg onder bij de gemeente, WMO doet vaak 

moeilijk

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= m.n. van speeltuintje - GEWENSTE VERANDERING-

Overig= gemeente moet mensen niet uitschelde "GVD, als je tijdens je huwelijk was blijven 

werken, had je nu geen probleem". Minder bureaucratisch en meer maatwerk bieden, 

mensen betrekken bij probleem en oplossing

● PLUS-Rustige woonomgeving= doodlopend straatje - PLUS-Overig= weinig verloop - MIN-

Overig= dwang tot sociaal meedoen - GEWENSTE VERANDERING-WeinigWinkelaanbod= 

meer diversiteit

● PLUS-Overig= dichtbij Vesting en Haringvliet - GEWENSTE VERANDERING-

VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= m.n. voor kinderen

● MIN/GEWENSTE VERANDERING-Hondenpoep= plaats buxushagen langs het pad

● PLUS-Overig= dichtbij Vesting en Haringvliet - MIN-Woningen= gehorig - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= bestrating Ommetje. Wortelgat achtergelaten na weghalen 

boom, heeft tot ongeval met fietser geleid - MIN-Overig= Ouderwets volgebouwd - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= meer kunst & cultuur. Ploegschaar moet blijven als 

buurtcentrum. Verder is het een prima buurt geworden.
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● PLUS-Overig= strand, natuur, recreatie - MIN-SocialeCohesie= minder niveau 

stapelwoningen - GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= leefomgeving, 

groen - GEWENSTE VERANDERING-Overig= lozen onwelwillend personeel

● PLUS-Overig= Haringvliet dichtbij - MIN-Verkeersveiligheid= goed dat verkeersdrempel weg 

is, gaf veel lawaai - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= onkruid te lang, slecht onderhoud 

groen en bomen - GEWENSTE VERANDERING-Overig= meer opvoeding, gedrag

● MIN-Hondenpoep= geen prullenbakken beschikbaar - MIN-Overig= geen reactie op melding 

van overvolle prullenbak 
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