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1. Samenvatting
Uw eigen identiteit
Op vraag "1 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen voelt u zich het sterkst verbonden? Ik
voel me vooral een..." antwoordt 57% van de respondenten: "...Nederlander". Zie pagina 5.
Op vraag "2 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen zou u zich 5 jaar geleden het sterkst
verbonden hebben gevoeld? Ik voelde me destijds vooral een...." antwoordt 58% van de
respondenten: "...Nederlander". Zie pagina 6.
Betrokkenheid bij de buurt
Op vraag "3 Hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" antwoordt 52% van de respondenten:
"Een beetje betrokken". Zie pagina 7.
Op vraag "4 Hoe betrokken voelt u zich bij uw buurt?" antwoordt 48% van de respondenten: "Een
beetje betrokken". Zie pagina 8.
Op vraag "5 Hoe is uw relatie met uw buren? (Indien u meerdere buren heeft, ga dan uit van de
buren die links van u wonen)" antwoordt 45% van de respondenten: "We maken wel eens een
praatje". Zie pagina 9.
Op vraag "6 Hoe lang woont u al in de buurt waar u momenteel woont?" antwoordt 65% van de
respondenten: "Langer dan 10 jaar". Zie pagina 10.
Op vraag "7 Heeft u bewust gekozen voor de buurt waarin u woont?" antwoordt 67% van de
respondenten: "Ja". Zie pagina 11.
Op vraag "8 Vindt u dat uw buurt in het afgelopen jaar veranderd is?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Nee, de buurt is niet veranderd". Zie pagina 12.
Op vraag "8.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om reden(en) van…"
antwoordt 60% van de respondenten: "Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar meer,
letten op elkaar)". Zie pagina 13.
Op vraag "8.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om reden(en)
van…" antwoordt 77% van de respondenten: "Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar
minder, letten niet meer op elkaar)". Zie pagina 14.
De buurt in de toekomst
Op vraag "9 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10 jaar in uw
buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?" antwoordt 85% minimaal een verbetering
of verandering.” Zie pagina 15.
Op vraag "10 Hoe groot schat u de kans dat u de rest van uw leven in uw buurt blijft wonen?"
antwoordt 33% van de respondenten: "75%". Zie pagina 16.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van TipHellevoetsluis, waarbij 193 deelnemers zijn geraadpleegd.
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal vragen
Aantal respondenten
Foutmarge
Rapportagedatum

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TipHellevoetsluis
Groot Hellevoet
Uw eigen identiteit
Betrokkenheid bij de buurt
De buurt in de toekomst
1 april 2021 tot 11 april 2021
12
193
7,0% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
13 april 2021

Toelichting:
De foutmarge geeft de precisie van een gemeten percentage aan. Hoe kleiner de foutmarge, hoe
preciezer het gemeten resultaat. In dit onderzoek is de foutmarge maximaal ±7,0%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

2.1 Methodiek
•
•
•
•
•

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Hellevoet.
Op 1 april 2021 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 8 april 2021 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.
De resultaten zijn gewogen naar woonplaats en leeftijd

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden van de respondenten.
Hier kunnen spelfouten of andere taalfouten in voorkomen.
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2.3 Vergelijking van respons met populatie
De respons wordt vergeleken met de populatie van Hellevoetsluis op de volgende punten:
• Woonplaats
• Leeftijd
De onderliggende waardes volgen hieronder, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de
populatie (de verdeling rondom inwoners van Hellevoetsluis) en de respons (de verdeling rondom de
respondenten).

Respons en populatie naar woonplaats
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

(n respons = 173)

87%
57%
34%
9%

5%
Hellevoetsluis

Nieuw-Helvoet

3%

0%

Nieuwenhoorn

populatie

3%

Anders

0%

2%

Ik werk in de
gemeente, maar
woon elders

respons

Op basis van woonplaats is er een oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten
uit Hellevoetsluis. Nieuw-Hellvoet is ondervertegenwoordigd.

Respons en populatie naar leeftijd
60%

53%

50%
40%

45%
34%

33%

30%
20%

(n respons = 189)

22%
13%

10%
0%
< 40 jaar

40 tot 65
populatie

> 65 jaar

respons

Op basis van leeftijd is er een oververtegenwoordiging te zien in het percentage respondenten van
40 jaar en ouder. Ook is er een ondervertegenwoordiging in het aantal respondenten van onder de
40 jaar.
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3. Resultaten
3.1 Uw eigen identiteit
Nederland kent net zo veel meningen als inwoners. Ook u als inwoner heeft een eigen
identiteit. We willen graag weten hoe u zichzelf zou typeren als u slechts één antwoord mag
kiezen.

1 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen voelt u zich
het sterkst verbonden? Ik voel me vooral een...
...wereldburger

(n=193)

10%

...Europeaan

8%

...Nederlander

57%

...Zuid-Hollander

4%

...inwoner van mijn gemeente

14%

...inwoner van mijn buurt of wijk

4%

...inwoner van mijn straat

1%

Anders

3%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "1 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen voelt u zich het sterkst verbonden? Ik
voel me vooral een..." antwoordt 57% van de respondenten: "...Nederlander".
Zie toelichtingen op pagina 19 en verder.
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2 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen zou u zich 5
jaar geleden het sterkst verbonden hebben gevoeld? Ik
voelde me destijds vooral een....
...wereldburger

(n=190)

7%

...Europeaan

10%

...Nederlander

58%

...Zuid-Hollander

4%

...inwoner van mijn gemeente

13%

...inwoner van mijn buurt of wijk

4%

...inwoner van mijn straat

1%

Anders

4%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "2 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen zou u zich 5 jaar geleden het sterkst
verbonden hebben gevoeld? Ik voelde me destijds vooral een...." antwoordt 58% van de
respondenten: "...Nederlander".
Zie toelichtingen op pagina 19.
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3.2 Betrokkenheid bij de buurt
De volgende vragen gaan over de verbondenheid die u voelt met uw buurt. Met buurt
bedoelen we in dit geval een gebied binnen een stad/ dorp (bebouwde kom) dat door
bewoners als een bij elkaar horend geheel wordt ervaren.

3 Hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?
Let op: deze vraag heeft nog betrekking op uw gemeente als geheel en niet enkel op de
buurt waarin u woont.

Sterk betrokken

(n=190)

20%

Een beetje betrokken

52%

Niet zo betrokken

20%

Helemaal niet betrokken

7%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "3 Hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?" antwoordt 52% van de respondenten:
"Een beetje betrokken".
Zie toelichtingen op pagina 19.
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4 Hoe betrokken voelt u zich bij uw buurt?
Sterk betrokken

(n=190)

27%

Een beetje betrokken

48%

Niet zo betrokken

19%

Helemaal niet betrokken

6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "4 Hoe betrokken voelt u zich bij uw buurt?" antwoordt 48% van de respondenten: "Een
beetje betrokken".
Zie toelichtingen op pagina 20.
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5 Hoe is uw relatie met uw buren? (Indien u meerdere buren
heeft, ga dan uit van de buren die links van u wonen)
(n=190)
We komen regelmatig bij elkaar over de vloer

7%

We komen af en toe bij elkaar over de vloer

26%

We maken wel eens een praatje

45%

Ik ken ze van naam en we zeggen elkaar gedag

14%

Ik ken ze van naam, maar we zeggen elkaar geen
gedag

1%

Ik ken ze niet van naam, maar we zeggen elkaar
wel gedag

5%

Ik ken ze niet van naam en we zeggen elkaar ook
geen gedag

1%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "5 Hoe is uw relatie met uw buren? (Indien u meerdere buren heeft, ga dan uit van de
buren die links van u wonen)" antwoordt 45% van de respondenten: "We maken wel eens een
praatje".
Zie toelichtingen op pagina 20.
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6 Hoe lang woont u al in de buurt waar u momenteel woont?
Een jaar of korter

(n=190)

4%

2-3 jaar

8%

4-5 jaar

9%

6-10 jaar

14%

Langer dan 10 jaar

65%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "6 Hoe lang woont u al in de buurt waar u momenteel woont?" antwoordt 65% van de
respondenten: "Langer dan 10 jaar".
Zie toelichtingen op pagina 21.
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7 Heeft u bewust gekozen voor de buurt waarin u woont?

Ja

(n=188)

67%

Nee, ik woon er al mijn hele leven

1%

Nee, ik ben er om andere reden(en) komen wonen

33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "7 Heeft u bewust gekozen voor de buurt waarin u woont?" antwoordt 67% van de
respondenten: "Ja".
Zie toelichtingen op pagina 21.
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8 Vindt u dat uw buurt in het afgelopen jaar veranderd is?

Ja, de buurt is erop vooruit gegaan

(n=187)

12%

Ja, de buurt is erop achteruit gegaan

40%

Nee, de buurt is niet veranderd

48%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8 Vindt u dat uw buurt in het afgelopen jaar veranderd is?" antwoordt 48% van de
respondenten: "Nee, de buurt is niet veranderd".
Zie toelichtingen op pagina 22.
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Let op: Laag aantal respondenten.
Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 8 met ‘Ja, de buurt is er op
vooruit gegaan” hebben beantwoord.

8.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is
gegaan? Om reden(en) van…

(n=22)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar
meer, letten op elkaar)

60%

Fysieke aard (bijvoorbeeld: meer groen, betere
voorzieningen)

49%

Economische aard (bijvoorbeeld: meer
werkgelegenheid)

13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om reden(en) van…"
antwoordt 60% van de respondenten: "Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar meer,
letten op elkaar)".
Zie toelichtingen op pagina 23 en verder.
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Onderstaande vraag wordt alleen getoond aan respondenten die vraag 8 met ‘Ja, de buurt is er op
achteruit gegaan” hebben beantwoord.

8.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit
is gegaan? Om reden(en) van…

(n=73)

(Meerdere antwoorden mogelijk)

Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar
minder, letten niet meer op elkaar)

77%

Fysieke aard (bijvoorbeeld: minder groen, minder
voorzieningen)

51%

Economische aard (bijvoorbeeld: minder
werkgelegenheid)

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "8.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om reden(en)
van…" antwoordt 77% van de respondenten: "Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar
minder, letten niet meer op elkaar)".
Zie toelichtingen op pagina 24 en verder.
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3.3 De buurt in de toekomst
9 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in
de komende 10 jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan
veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=185)

Verandering of verbetering 1

85%

Verandering of verbetering 2

59%

Verandering of verbetering 3

34%

Ik zou niets veranderen of verbeteren

9%

Weet niet

8%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "9 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10 jaar in uw
buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?" antwoordt 85% minimaal een verbetering
of verandering.”
Zie toelichtingen op pagina 27 en verder.
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10 Hoe groot schat u de kans dat u de rest van uw leven in
uw buurt blijft wonen?
(kies het antwoord dat de waarheid het best benaderd)
100%

(n=183)

22%

75%

33%

50%

22%

25%

9%

0%

9%

Weet niet

6%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Op vraag "10 Hoe groot schat u de kans dat u de rest van uw leven in uw buurt blijft wonen?"
antwoordt 33% van de respondenten: "75%".
Zie toelichtingen op pagina 35.
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4. TipHellevoetsluis
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Hellevoetsluis
vergroten. Via het panel TipHellevoetsluis.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Hellevoetsluis hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiphellevoetsluis.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHellevoetsluis.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHellevoetsluis.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vuurwerk, ‘Privacy’ en ‘Metro’.
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5. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Herstraat 20
5961 GJ Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860100

Toponderzoek is lid van MOA.

6. Bijlage: toelichtingen
1 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen voelt u zich het sterkst
verbonden? Ik voel me vooral een...
Anders, namelijk:
•
•
•
•
•

Amsterdammer
Een vreemde in de jungel
Individu zonder stempel
Niet bij een groep
Voornenaar

1 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen voelt u zich het sterkst
verbonden? Ik voel me vooral een...
Toelichting
•

...inwoner van
mijn gemeente

De uitstraling van de gemeente . Wijken met plantsoenen en straten met
openbaar groen dat onderhouden word op een goede manier .

2 Met welk van onderstaande bevolkingsgroepen zou u zich 5 jaar geleden
het sterkst verbonden hebben gevoeld? Ik voelde me destijds vooral een....
Anders, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Buitenlander
Indonesie
Latino
Niet anders dan nu
Voornenaar
Vrije burger
We kunnen het goed vinden met de mede straat genoten.

3 Hoe betrokken voelt u zich bij uw gemeente?
Let op: deze vraag heeft nog betrekking op uw gemeente als geheel en niet enkel op de buurt waarin
u woont.

Toelichting
Sterk
betrokken

•

Ik constateer vaak dingen die mij verbazen, dat de gemeente hier niets aan
doet. Ik kom uit Rotterdam en daar hoeft men niet in t hoofd te halen dergelijke
dingen te doen.

Een beetje
betrokken

•

Wij wonen nog maar 2 jaar in Hellevoetsluis, en door mijn ongeneeslijke ziekte,
en die rottige Corona,...is het niet ideaal om in te burgeren
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Niet zo
betrokken

•

•

Helemaal
niet
betrokken

•

De gemeente luistert toch niet naar de inwoners. doen ook maar wat ze zelf
willen. groenvoorziening is heel slecht geregeld, alles wordt maar kapot
gemaakt. wordt te veel geld uit gegeven aan onzin projecten, en voor de
tekorten ogen de inwoners weer voor opdraaien. op het gemeente huis weten
ze van elkaar niet wat ze doen, financien zijn slecht geregeld, de meeste
mensen die in de bijstand zitten zijn niet in staat te werken ivm ziekte,
lichamelijke klachten, beperkingen, maar ze een alternatieve uitkering
aanbieden blijkt onmogelijk. Als dat eens veranderd zou worden hebben die
mensen meer rust en houd de gemeente meer geld over
Ik voel me niet zo betrokken omdat er tegenwoordig mensen wonen waar ik
zeker niet toe behoor. De buurt gaat daardoor erg achteruit.
Gemeente Hellevoetsluis is als ambtsorgaan meer bezig met de exploitatie van
zichzelf naar buiten toe dan luisteren naar wat de inwoners misschien zouden
willen. Mooi voorbeeld de bouw van de braberse brug,een afschuwelijk stuk
metalen vliegtuigstaart deel,dat een shitload aan verspilt geld is,maar wat een
paradepaardje voor de gemeente was. De burger had daar misschien liever een
normale wat sierlijkere brug gehad,die beter past in het omgevingsbeeld.
Misschien een idee voor de volgende keer,geef burgers de keuze over de te
plaatsen gebouwen/objecten met bijhorende prijskaartjes. (Online stemmen)
Pas dan luistert een gemeente maar zijn inwoners ipv zichzelf op de borst te
slaan.

4 Hoe betrokken voelt u zich bij uw buurt?
Toelichting
Sterk
betrokken
Niet zo
betrokken

•

Er zijn veel verbeteringen nodig op allerlei vlakken in mijn buurt.

•

Omdat er mensen wonen waar ik niets mee te maken wil hebben. Bepaalde
groepen mensen.......de gemeente laat alles maar binnen.

5 Hoe is uw relatie met uw buren? (Indien u meerdere buren heeft, ga dan uit
van de buren die links van u wonen)
Toelichting
We komen
regelmatig bij
elkaar over de
vloer
We komen af en
toe bij elkaar over
de vloer

•

Ene buren heel goed en andere buren helemaal niet

•
•

Alle buren zijn lid van de VVE.
Dit zijn er een aantal. Met de meeste buren maak ik wel eens een praatje
en zeggen altijd gedag tegen elkaar.
We helpen elkaar daar waar nodig maar overlopen elkaar niet.
Wij ondersteunen buren waar we kunnen.

•
•
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•

We maken wel
eens een praatje

Ik ken ze van
naam en we
zeggen elkaar
gedag

•

Het is hier heel erg een ieder voor zich buurtje geworden, was voorheen
wel anders was het veel gezelliger
Met de meeste houd ik een kort praatje, mijn onderburen van het flat
willen mij weghebben vanwege geluidsoverlast. ( leefgeluiden !! )

•

Vanwege de Corana kunnen we niet bij buren op bezoek

6 Hoe lang woont u al in de buurt waar u momenteel woont?
Toelichting
2-3 jaar

•

Nu ongeveer drie en half jaar

Langer dan
10 jaar

•
•
•
•

Al 43 jaar met veel plezier
Ik woon er ruim 42 jaar
Ik woon hier sinds 1999
In deze buurt woon ik niet graag en de laatste jaren al helemaal niet en dat komt
door de verpaupering. Alles wordt maar neergegooid op straat door de 'leuke'
jeugd en de herrie door het verkeer wordt steeds erger.
Ruim 35 jaar.

•

7 Heeft u bewust gekozen voor de buurt waarin u woont?
Toelichting
Ja

•

Vanwege het vele aanwezige groen

Nee, ik ben er
om andere
reden(en)
komen
wonen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

50 jaar geleden gekocht omdat ik het een leuk huis vond
Ben hier met jonge kinderen komen wonen na mijn scheiding
Beschermd Wonen Antes
Dit huis was binnen het budget .
Door een scheiding
Door mijn ouders
Er was een huis te koop dat betaalbaar was
Geboren in Brielle, vanwege woningtekort naar Hellevoetsluis gekomen
Had ook elders in Hellevoetsluis kunnen zijn. Maar hier stond toen een huis wat
ons beviel en hebben dit gekocht.
Ik ben hier komen wonen vanwege lichamelijke problemen
Ik moest hier gaan wonen na opname verzorgingshuis.Hier zat de verzorging er
nog waar ik op terug kon vallen vanuit aanleunwoning en deelnemen aan de
gezamelijke maaltijden.Gelukkio is dit voor mij niet meer nodig en wil hier zo
snel mogelijk weg
Keuzevrijheid van woningen bij Maasdelta bestaat helaas niet
Ruim 40 jaar geleden werd dit wijkje gebouwd gelijk met de struyten. Mijn
ouders hadden een optie op een huis in beide wijken. Zij kozen voor de
struyten, wij namen het ander.
Verplichting werkgever om dichter bij de Maasvlakte te wonen.

•
•

•
•
•
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8 Vindt u dat uw buurt in het afgelopen jaar veranderd is?
Toelichting
Ja, de buurt
is erop
vooruit
gegaan
Ja, de buurt
is erop
achteruit
gegaan

•

De buurt is er qua personen en contact vooruit gegaan alleen er word te weinig
aan onderhoud gedaan aan de woningen daardoor gaat het aangezicht in de
buurt erg achteruit.

•

Alle groene ruimtes worden gevuld met woningen: veldje waar ik ging vliegeren
en voetballen met mijn kinderen (waar vroeger een school stond) staat nu een
groot complex (voor zorg/ ouderen?). De weilandjes tussen de Sportlaan en
Moriaanse weg Oost worden nu de laatste huizen bebouwd en dan is AL het
groen weg. De grote bomen (denk ouder dan 75 jaar) langs de Moriaanse weg
zijn vorige week gekapt voor de nieuwbouw. Iets langer geleden zijn de groene
velden in de Ossehoek al gesneuveld. De "speelveldjes" die resteren zijn allen
zeer klein vergeleken met de groene ruimte die is verdwenen: voetballen in de
wij of vliegeren kan nu niet meer!
Verder gaan alle scholen uit de wijk. Dus kinderen die bij elkaar op school gaan
en in de wijk spelen waardoor ouders contact hebben met elkaar is ook
verleden tijd!
HEEL SLECHT ONTWIKKELINGEN!!! (maar dat alles is nu te laat)
De buurt verpauperd, zie het hard achteruit gaan de laatste jaren.
De wijk de kooistee vervuild..te weinig onderhoud, glas op de stoep langs de
sloten op de vloedlijn bij de hoek vd mossel ligt er al maanden.
Speeltuin achter de mossel richting alikruik is zwaar vervuild en ziet er niet uit.
Door de komst van mensen met een niet westerse achtergrond die er andere
normen en waarden op nahouden en ook bepaalde Nederlanders die zich niet
bekommeren om de buurt.
Heel veel meer personenauto's en busjes in de straat.
Ik woon temidden van de horeca en nu die al een tijd dicht is begint de buurt
achteruit te gaan. Het wordt saai, somber en rommelig.
Met name door het zwerfafval, ook omdat er meer mensen vanuit een andere
achtergrond zijn komen wonen, waarbij zij het geloof hebben dat er geen eten
weggegooid mag worden, maar moet worden teruggegeven aan de natuur.
Panden waar eerst gezinnen in woonden worden nu een luidruchtige jongeren
verhuurd door de lokale huisjesmelker.
Slecht tot geen onderhoud
Uiteraard zijn ook hier de Oost Europeanen neergestreken....Gelukkig niet meer
naast ons, dus is de overlast beperkt...Verder zijn de verkeersremmende
maatreelen een aanfluiting...En de gemeente vindt het wel best zo.....
Vele nieuwkomers vervreemden van de andere buurtbewoners
Woningen worden opgekocht door huisjesmelkers die ze niet verhuren aan
Nederlandse bevolking die op zoek zijn naar een huis, maar aan werk migranten
die met (te)velen in een huis wonen. De buurt is aan het verpauperen door
dronkaards en respectloze mensen die midden in de nacht lopen te schreeuwen
en kinderspeelgoed in gebruik nemen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nee, de
buurt is niet
veranderd

•
•
•

Sommigen zijn even asociaal als in t begin.
Veel overlast van hard rijdend gemotoriseerd verkeer op het fietspad vlak langs
mijn huis.
We wonen hier te kort om een mening te vormen
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8.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar meer, letten op elkaar),
namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Buurt app
Ik woon in een buurt waar veel senioren zijn komen wonen
Mensen letten op elkaar en helpen elkaar.
Voornamelijk 50 plussers
Vriendelijker
Wat jongere buren die de boel hebben opgeknapt
Zorgen voor elkaar

8.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Fysieke aard (bijvoorbeeld: meer groen, betere voorzieningen), namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Enkele jaren geleden is er middels een buurtaanpak de wijk flink opgeknapt
Gemeente groen wordt nu onderhouden
Groen en gelijkvloers wonen
Had al jaren een leegstaande school met een zeer verwaarloosde tuin als uitzicht. Nu een mooie
open vlakte waar kinderen volop spelen
Mooie nieuwe gebouwen, bestrating
Opgeknapt
Speelplein

8.1 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop vooruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Economische aard (bijvoorbeeld: meer werkgelegenheid), namelijk:
•
•
•

Huizen zijn opgeknapt
Huurhuizen worden verkocht waardoor mensen hun huis beter opknappen
Nieuwe woningen gebouwd waardoor de hele buurt erop vooruit gaat
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8.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Sociale aard (bijvoorbeeld: mensen helpen elkaar minder, letten niet meer op
elkaar), namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A socialen
Asociaaler geworden vuil, herrie
Asocialer
Asosiaal rijgedrag in de woonwijk,wijk is benoemd tot 30km zone maar hier heeft menigeen
schijt aan.
De buren doen wat ze willen maar spreken jou wel aan op dingen
De buurt verpaupert enigzins
Drukker gebruik van mensen als doorgangsroute
En de toe voeging van buitenlanders
Geen burendag meer, geen opzomer dag, verhuftering
Geluidsoverlast
Herrie, rommel
Ivm verloop ontstaat een andere samenstelling.
Je ziet bijna niemand meer
Maken overal een zooitje van.. veel mensen vanuit rotterdam/schiedam die denken dat hier het
zelfde is
Meer afstandelijk
Meer aso volk
Meer herrie, meer afval op straat
Meer herrie, meer rotzooi op straat, minder privacy en drankgebruik openbaar, stank van
vuurkorven en openhaarden.
Met mooi weer kan ik niet buitenzitten vanwege geluidsoverlast en gillende kinderen. ook zijn
de mensen hier heel erg op zichzelf gericht. niet meer behulpzaam en vooral doen wat je zelf
wilt ook al heeft een ander er last van
Nieuwe buren die minder rekening houden
Nieuwe buren die zich niets aantrekken van de oudere buren veel lawaai overlast ,in de zomer
is lekker buiten zitten er niet meer bij door geschreeuw een gesprek niet mogenlijk ze doen wat
ze zelf willen
Nieuwe buren die zorgen voor overlast
Nieuwe mensen in de straat die overlast veroorzaken en geen kontakt zoeken met de rest van
ons straatje
Statushouders
Steeds meer op zichzelf
Veel arbeidsmigranten die totaal niet betrokken zijn
Veel arbeidsmigranten die veel overlast geven vanaf Cape Helius.
Veel overlast
Veel vuil en afval
Verharding, tweedeling.
Verpauperen van de buurt.
Vroeger kon ik al mijn buren. Met al die import is het veel afstandelijker geworden.Ze zeggen je
nog niet eens ook maar gedag.
Vuil naast container
Wij kennen de buren niet, Hongaren en Bulgaren wonen naast ons.
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8.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Fysieke aard (bijvoorbeeld: minder groen, minder voorzieningen), namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Achtergang onderhoud huizen en tuinen
Bestrating zeer zeer slecht
De al jaren beloofde speeltuin voor de kinderen is er nog steeds niet.nu staat er alleen een oude
houten wip, en 2 schommels waar altijd ruzie over is onder de vele kinderen
De meeste bossages zijn dood, speelplek kapot, zwerfvuil
Duurt lang voordat er iets gerepareerd word aan bijv speeltuin
Froenvoorzienig gaat na jaren bagger nu weer wat beter. Nog steeds niet zoals het ooit was
Gemeente doet steeds minder voor de buurt.
Groen, MKB
Het gemeentelijk groen wordt vernield
Het groen is in belabberde toestand.
Ja er komt steeds minder groen, er worden bomen weggehaald en er komt maar een enkele
boom terug en er wordt ook neit op gelet wat mensen aan bomen weghalen in hun eigen tuin
en er steen voor in de plaats zetten/leggen
Meer parkeerplaatsen
Meer vervuiling, meer mensen die zich niet aan de regels houden
Minder groen (2x)
Onzin maar moest hier iets aan klikken
Slecht onderhoud en dat verrommelt. Daardoor ga je stap voor stap achteruit
Speel voorziening wordt niet onderhouden. Grasmaaiers maken meer stuk dan goed doen in de
speeltuinen. Daarnaast zijn er perken gemaakt tegen schuren aan die niet worden onderhouden
en dienen als strond bakken voor honden als katten net als de speeltuinen. De groenstroken
naast de fietspaden zijn ook bezaaid met honden en katten drollen.
Teveel woningbouw in de vesting
Tuinen volledig bestraten
Veel honden en kattenstront en veel rommel op straat
Veel vuil op straat. Veel auto’s te weinig parkeerplekken. Overlast jeugd bij oude zwembad.
Verkeer, slecht onerhoud wegdek/bloembakken etc.
Verwaarlozing door gemeente
Zie 8

8.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Economische aard (bijvoorbeeld: minder werkgelegenheid), namelijk:
•
•
•

Veel status houders
Wil je werken, dan kan je werken. Er is werk zat in deze regio
Zelf al mag de hireca weer open dan is het maar de vraag of ze allemaal open gaan want zijn ze
inmiddels niet failliet.
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8.2 Kunt u nader toelichten waarom de buurt erop achteruit is gegaan? Om
reden(en) van…
(Meerdere antwoorden mogelijk)

Toelichting
•
•

•
•
•

•
•

•
•

Achteruitgang doelgroep Niet alleen 55*maar ook veel Pameijer,Antes enz.en veel leegstand
Door landelijke wetgeving waar sociale huurwoningen alleen kunnen worden toegekend aan
huurders tot een max. Jaarinkomen. Hierdoor zijn veel van de huurwoningen alleen een optie
voor huurders die huursubsidie ontvangen. Met als gevolg dat huurders minder geld hebben
om huis en tuin te onderhouden. Gevolg achteruitgang.
Een aantal mensen zijn alleen met zichzelf bezig en kijken zelfs niet naar hun kinderen om, wat
dan weer voor overlast zorgt. Daarnaast verloedert het groen en de woonomgeving, doordat
het civiele onderhoud in onze buurt zeker niet op het hoogste plan staat.
Er niks aan drugs overlast gedaan wordt of aan farm frites stank en overlast vrachtwagens waar
allemaal stinkend water komt op parkeerplaats of de herrie vanjeugd
Onze buren houden geen rekening met ons, je hoort ze heel de dag door de muur heen en als
ze de paletkachel in hun overkapping aanzetten kunnen wij de ramen, deuren en luchtroosters
dicht doen, want anders komt de rook bij ons naar binnen. Hun schoorsteen komt namelijk
maar net boven hun garage uit. Zomers heel veel last van de trampoline in hun tuin, ook
tennistafel, zwembad en voetballen in de tuin. Hun kinderen hebben zelfs gezegd... Ik heb schijt
aan de buren.
Veranderd van een oude stadskern waar het fijn wonen was in een kern vol herrie, kabaal en
kermisachtige toestanden, het is inmiddels NIET prettig meer om hier te wonen.
Woningen worden opgekocht door huisjesmelkers die ze niet verhuren aan Nederlandse
bevolking die op zoek zijn naar een huis, maar aan werk migranten die met (te)velen in een huis
wonen. De buurt is aan het verpauperen door dronkaards en respectloze mensen die midden in
de nacht lopen te schreeuwen en kinderspeelgoed in gebruik nemen.
Zie boven.
Zie mijn toelichting bij vraag 8. Ik ben hier zeer ontstemd over.
Nog een toevoeging: bij het creeeren van de sportlaan was en een gescheiden fietspad tot aan
de kruising met de Moriaanse weg. Dat fietspad is gesneuveld voor extra parkeerplaatsen. Nu
ze de nieuwe wijk aan het bouwen zijn op het laatste stuk groen lijkt ook het andere stuk
fietspad te sneuvelen! En als je weet dat kinderen straks verder moeten verplaatsen om naar
school te gaan vindt ik dat een bijzonder betreurenswaardig ontwikkeling.
De huizen in de vesting die nu gebouwd worden vindt ik als huis mooi, maar waarom de vesting
steeds verder vullen met woningbouw? We hebben maar één vesting en het aanrijden was zo
mooi met de schepen in de achtergrond. Als je nu aankomt steken deze woningen boven de
wallen uit, de groene ruimte is ook hier sterk gereduceerd. Oude bomen gepakt... tja... SVP
geen oproepen meer dat mensen de tegels moeten weghalen uit hun tuin omdat er te weinig
groen is... Dit rijtje woningen op zo'n bijzondere plaats: vooral leuk voor de nieuwe eigenaren
en het geld dat het heeft opgeleverd.
Tot slot: het land van Paling gaan we nu over nadenken... tja hier kan ik verdrietig en boos
tegelijk over worden. Vooral zo doorgaan hoor!!!
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9 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10
jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

1
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alleen bestemmingsverkeer! Dus veiligheid voorop en dan vooral voor voetgangers en fietsers!!
Allereerst de bestrating weer herstellen na 37 jaar
Als eerste zou ik bij mij achter het groengedeelte vlak maken en er leuke klimtoestellen en meer
schommels neer zetten
Asociaal gedrag aanpakken
Beplanting
Bestrating ( ongelijk )
Beter groenbeheer
Beter groenonderhoud
Beter groenonderhoud, bestrating
Beter onderhoud aan de straten en het groen
Beter onderhoud door gemeente
Beter onderhoud groenvoorziening
Beter onderhoud van het groen
Beter onkruid bestrijding
Beter plantsoen
Betere bestrating
Betere bewoners. Nu vooral probleem gevallen
Betere groen voorziening
Betere groenvoorziening
Betere speeltuin
Betere wegen
Bijvoorbeeld. Een supermarkt (2x)
Brandgangen
Camera's bij ondergrondse containers, daar staat iedere week een halve inboedel
Dat de buurt i gerenoveerd wordt
Dat de gemeente onze buren aanpakt
De drukke weg waaraan wij wonen afsluiten of eenrichtingsverkeer van maken
De stoppen en wegen opknappen
De weg voor ons huis een 30 km zone
Door landelijke wetgeving waar sociale huurwoningen alleen kunnen worden toegekend aan
huurders tot een max. Jaarinkomen. Hierdoor zijn veel van de huurwoningen alleen een optie
voor huurders die huursubsidie ontvangen. Met als gevolg dat huurders minder geld hebben
om huis en tuin te onderhouden. Gevolg achteruitgang.
Doorstroming singels verbeteren: natuur is dood en stinkend door maandenlang eendenkroos
Een absoluut verbod op die afschuwelijke verveloze houten schuttingen.
Een buurthuis
Een ontmoetingsruimte
Eindelijk de bouwval in de straat opruimen en nieuwe woningen plaatsen
Eindelijk een nieuwe opgeknapte speeltuin achter onze woning. Hier is sinds he
Faciliteiten om buiten krachttraining te kunnen beoefenen
Fietspad vanaf het Helinium verplaatsen
Gaat al veel veranderen rondom ons. Jammer dat er geen bestemmingsplan te vinden is hoe
het precies gaat worden.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen allochtoon tuig meer in de buurt
Geen arbeidsmigranten in een woonwijk
Geen arbeidsmigranten.
Geen buitenlanders meer in de buurt.
Geen buurthuis op de Ploegschaar zoals nu gepland is. In plaats daarvan de openheid houden
met speelgelegenheid voor kinderen en meer parkeerplaatsen; die komen we vreselijk te kort
hier in de buurt.
Geen herhaling van Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht. teveel immigratie in zelfde
wijk.
Geen huisjesmelkers meer en de woningen verkopen aan Bewoners van NL die hier willen
wonen!
Geen huizen bouwen
Geen sociale huurwoningen in dezelfde straat aan vluchtelingen geven
Geen windmolens plaatsen!
Gemeente gaat actiever met de buurt samenwerken.
Glasvezel
Goede verzorging groen voorziening
Groenonderhoud
Groenvoorziening (2x)
Het onderhoud van de gemeente beplanting.
Huurwoningen verkopen
Ik vind dat er wel erg veel buitenlanders huizen kopen in mijn buurt ook uitzend bureau's die er
allemaal polen in stoppen
Isolatie verplichten in huurhuizen
Katten op eigen terrein
Leukere kinderspeelplaatsen
Maak een woonerf van de straat zodat kinderen veiliger kunnen spelen en autos minder hard
kunne rijden.
Meer afvalemmers voor bv hondenpoepzakjes
Meer betaalbare levensloop bestendige woningen
Meer betaalbare woningen
Meer bomen
Meer burencontact
Meer controle op dealen
Meer controle op overal parkeren rij maar eens door de esdoorn ter hoogte van de eik en
vuurdoorn handhaven is er niet bij
Meer controle politie
Meer groen (2x)
Meer groen en beter onderhoud van het groen. Nu “klooien” ze maar wat aan door gebrek aan
kennis van de groenwerknemers
Meer groen en kleur, plantenbakken maken.
Meer groen en voorzieningen om elkaar te ontmoeten.
Meer groen in de buurt
Meer groen in de straat, bloembakken en bankjes
Meer groen in de wijk, met name iets doen tegen al die betegelde tuinen
Meer groen in mijn buurt, met mogelijkheden om contact te maken. Waar jong en oud zich
kunnen verbinden.
Meer groen, beter groenonderhoud
Meer groen.
Meer handhaving
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meer handhaving op drugshandel in straten
Meer hangplekken voor de jeugd
Meer koop woningbouw
Meer langzaam verkeer
Meer maatregelen tegen hard en asociaal rijgedrag
Meer naar elkaar omkijken
Meer onderhoud aan bestrating
Meer paaltjes met hondenpoep zakjes
Meer parkeer gelegenheid
Meer parkeergelegenheid maken door andere indeling
Meer parkeermogelijkheden
Meer parkeerplaats,dat kan,half schuin
Meer parkeerplaatsen (5x)
Meer samenkomst plekken voor volwassenen. Zoals bankjes
Meer sociale gelijkvloerse appartementen cq woningen
Meer speelruimte voor kinderen en voor alle leeftijden
Meer toezicht op het rijden met brommers/auto's over het trottoir
Meer toezicht op vervuiling (drollen, peuken en ander afval op straat).
Meer/betere parkeerplaatsen
Mijn pleintje voor de deur.
Minder afval
Minder verkeer
Minder zwerfafval
Minder/geen arbeidsmigranten
Mooier groen. Nieuwe tegels en bestrating. Andere route grote vrachtwagens Albert heijn.
Netter
Nieuwbouw
Nieuwe aanplant groen
Ondergrondse waterreservoirs aanleggen huizen afkoppelen van de regenpijpen en dat water
opvangen.
Onderhoud groen en water
Onderhoud groen kan beter .
Onderhoud groen verbeteren
Opruimen van honden katten poep
Overlast onder controle krijgen
Parkeergelegenheid.
Parkeerplaatsen
Parkeerproblematiek met school/BSO aanpakken
Permanente bewoning van Cita Romana, waar senioren van hun oude dag kunnen gaan
genieten....
Saamhorigheid, aandacht voor elkaar
Sluiproutes autoverkeer afsluiten
Snelheid binnen de bebouwde kom naar beneden en meer handhaven daarop
Snelheidsbeperkende maatregelen in de straat
Snelheidsbeperkende maatregelen, zoals drempel of voetgangersoversteek
Snelheidsverlaging in de straat. Het is elke dag een racebaan voor sommigen
Speelplein opknappen kind vriendelijk maken
STOPPEN MET NIEUWBOUW
Strandje verbeteren
Strenge handhaving op rommel van mensen
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trottoir bestrating
Tuintjesmarkt
Tussen de huizen in waar geen kleine kinderen wonen de speelapparaten weghalen ,worden
niet of nauwelijks gebruikt en kosten alleen maar geld voor vernieuwing of onderhoud.
Vaker straat vegen
Veel meer toezicht op - en vooral handhaving van overlast
Veiligheid mbt spelende kinderen op het woonerf
Verbetering van de rij route.
Verbod op inwoning door arbeidsmigranten
Verkeerssituatie, nu heel erg gevaarlijk
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid oversteekplaatsen voor kinderen
Verkrotting onbewoonde huizen beëindigen
Voor tuin wat opgeknap
Vooral groen houden
Voorzienningen voor ouderen.
Vraag 8 beantwoordt deze vraag !
Vrij komende huizen beter verdelen onder de nederlanders
Wegdek moet worden nagekeken op slechte plekken
Woningen slopen voor groen/recreatie
Woonbestemming op Citta Romana
Zwerfafval verminderen.

9 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10
jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 k/m zone in de Bonsenhoek.
30 km zone
Afval dumping
Andere manier van onkruidbestrijding
Bankjes in de speeltuin
Behuplzaamheid
Bestrating voetgangers
Bestratingen
Beter en meer groen onderhoud
Beter en meer mogelijkheden voor kinderen om te spelen mede door de buurt een woonerf te
maken.
Beter groenonderhoud aan gemeentegrond en bomen
Beter onderhoud groen (2x)
Beter straatonderhoud, losliggende tegels, en beter strooibeleid
Betere afval mogelijkheden. Dus ook oud papier plastic Ed kwijt kunnen
Betere hondenuitlaatplaatsen
Betere isolatie van de huizen
Betere ontsluiting wijk
Betere parkeergelegenheid
Betere verzorging groen door gemeente
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bewoners normen en waarden aanleren.
Burgers laten beslissen en niet een gemeenteraad die buiten de samenleving staat
Buurt gemeenschap.
Buurthuis oid
Controle op 30km rijden
Dat de bestrating opgehoogd en gemaakt wordt
Dat de mensen hier in de buurt verplicht de oprit moeten gebruiken en niet half op de stoep
voor het huis of in die paar parkeervakken die we hier hebben voor de woningen zonder oprit
en bezoek
De "bakfiets meneer" terug, toen lag er geen rommel
De kastanje bomen in de wijk naast fietspaden en wegen weg halen en ander soort bomen
terug plaatsen, de kastanjes geven overlast op de fietspaden en wegen en kunnen schade
veroorzaken.
De veel te hoge bomen vervangen voor lagere
De wet nalevering betere informatie waar een scooter snor scooter niet op een fietspad mag
komen.
Een pin automaat (2x)
Energie transitie subsidiëren.
Er zijn altijd veel klussen in een wijk of buurt. Van onkruid wieden, zwerfafval verwijderen,
onkruid verwijderen van openbare stoep, of kliko’s aan de weg zetten van kwetsbare inwoners
van een wijk. Een lijst van klusjes waar je als betrokken buurtbewoner op kan inschrijven.
Geen 'tokkies' meer in de buurt.
Geen drugsdealers in de buurt
Geen hondendrollen
GEEN INBREIDING
Gemeentelijk groen verbieden om er te spelen / vernielen
Geplaatste perken weer weg halen en betegelen ziet er niet uit
Gesprek farm frites
Goed groenonderhoud
Groen onderhoud en onkruid
Handhaving , opruimen hondenpoep moet veel beter . Dat is nu op zijn zachts gezegd kloten .
Het onderhoud van de beschoeiing van de singels
Honden/kattenstront aanpakken
Ik zou vuilnisbakken plaatsen zodat iedereen daar zijn afval in kon gooien inplaats van op de
grond
Meer beplanting
Meer betrokkenheid vanuit de woningbouw of gemeente
Meer biodiversiteit
Meer controle politie
Meer countrole op parkeerprobleem
Meer doorstroom van ouderen naar kleinere woningen/appartementen zodat gezinnen in de
eengezinswoningen kunnen wonen
Meer groen (7x)
Meer groen op de pleinen, teveel bestrating verwijderen.
Meer groen! Eventueel een gezamenlijk tuintje
Meer handhavers
Meer handhaving
Meer huizen voor ouderen (gelijkvloers met een mooi balkon)
Meer onderhoud..
Meer parkeergelegenheid (2x)
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Meer parkeerplaatsen
Meer rommel opruimen
Meer speelgelegenheid voor <kleine> kinderen
Meer toezicht
Meer wandelpaden
Minder herrie (2x)
Minder hondenstront beleid
Minder strenge regels bij evenementen zodat die weer georganiseerd kunnen worden.
Mooiere plantsoenen op kruising bij lidl
Niet alleen focussen op het heilige toerisme maar ook eens er aan denken dat er ook nog
bewoners zijn.
Niet bij bouwen
Opknappen groenvoorziening (o.a. oude oefenterrein rijscholen)
Opknappen van bestrating en stoepen.
Plantsoen bijwerken
Plantsoen/ parkje maken van het land van Paling
Plek waar honden omheint los kunnen rennen. Met een fatsoenlijk hek.
Reparatie doen aan weggedeelte voedpaden
Rotzooi op straat
Skate parken / cruifcourt
Snelheids verlagende middelen beter verdeeld in de straat.
Snelheidsbeperkingen maatregelen op Mandemaker
Speelpleintjes achter de huizen flink opknappen en moderniseren
Speeltuinen voor kinderen aanleggen of uitbreiden
Stoepen herstellen die Schots en scheef liggen
Straat herbestraten
Straat opnieuw tegelen
Te hard rijden
Toezicht op lawaai overlast en privacy schending
Tolweg west opknappen
Tweede brug over Kanaal bij winkelcentrum
Vaker de hondenpoep opzuig kar gebruiken
Verlichting vervangen
Verwijderen van een 'autokerkhof' in de woonwijk
Voetpaden moeten worden nagekeken
Voor Pameijer en andere begeleid wonen instanties eigen voorzieningen
Wandelpaden in de vesting nazien en repareren
Winingnood oplossen door eigen Hellevoeters eerst en weg met dat Rijnmond WoonNet
Winkeltjes
Zouden dan ook graag weten wat er op de plek van de Hendrik Boogaardschool komt.
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jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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(Helaas) Meer parkeerplaatsen aan de rand van de wijk.
Aan de wegkant kan beter gesnoeid worden te veel planten worden niet weggesnoeid, de
hondenpoep is daar ook echt een overlast en ruikt over de schutting heen bij ons
Achterstallig onderhoud aan speeltuintje sneller herstellen
Autoverkeer naar school de kring indammen.
Behoud van groen of meer groen
Bestrating
Beter handhaven op de vorige punten en snelheid van al het gemotoriseerd verkeer
Beter onderhoud bestrating
Beter onderhoud van de openbare ruimte.
Beter onderhoud verzorging en afspraken nakomen door gemeente
Beter OV binnen Hellevoetsluis en naar Rotterdam
Betere bestrating: nu wordt het telkens op bepaalde plekken opgelapt maar het blijft er niet
uitzien
Betere fietspaden, naar dat geldt voor heel hellevoetsluis
Betere snelheidsremmende maatregelen, er wordt echt veel te hard gereden in deze buurt.
Betere voorlichting over vogels wel / niet voeren, overgebleven voedsel niet op straat / struiken
gooien
Bewoners betrekken bij plannen
Bij de scholen zou ik hobbels in de weg plaatsen zodat men er niet hard kan rijden, zo ook op de
andere doorgaande wegen wat al 30 km zone is maar niet aan gehouden wordt
Buurtbus
Controle op fietsers/brommers op de voetpaden. Ik moet meerdere malen per dag uit de weg
springen omdat men te beroerd is om 3 meter om te rijden en het wordt steeds erger
Dierenpoep opruimplicht en handhaving daarvan
Duivel in de staat net een racebaan in mijn woonwijk
Een honden uitlaat losloop plaats aanleggen
Egoistische buurt tokkies die geen rekening met medebewoners houden uit de wijk plaatsen.
Geen jongeren in de buurt
Groenvoorziening
Grotere groene ruimtes terugbrengen (kan dat nog?)
Half dode struiken verwijderen voor de parkeerplaatsen
Het handhaven van te snel rijden zowel door auto's en bromfietsen .
Hondenpoep
Iedere woonkern een eigen fysieke lokatie waar in ieder geval de eigen inwoners activiteiten
kunnen organiseren
Iets om als buurt bij elkaar te kunnen komen zitten
Langdurig werkelozen inzetten om zwerfvuil op te ruimen
Meer afvalbakken
Meer en naleven van de afspraken van de gemeente
Meer handhaving Evertsenplein savonds. Drugdealen. Lachgas ect
Meer handhaving in de buurt
Meer levendigheid
Meer parkwerryimte
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Meer surveillance van de politie i.v.m. inbraken.
Minder polen enzv in de buurt die huizen zie je uitgewoond raken
Minder sociale woningbouw
Misschien een bijdrage aan inwoners zodat er meer groen in de tuinen komen
Mogelijkheid creëren om honden goed uit te kunnen laten (en dat iedereen hondenpoep
opruimt)
Parkeerdruk verlagen (teveel bedrijfsbusjes o.a.)
Parkeergelegenheid aanpassen. Nu is dat een zooitje
Prullenbakken terug op straat
Service
Social events organiseren, het begint met contact
Speel voorziening netter onderhouden
Speeltuintjes vernieuwd
Stoppen met het verpesten van de Vesting !
Straatverlichting veranderen
Veel meer groen in de wijk. Hardrijders aanpakken, vooral de jeugd.
Veiligere straat qua verkeer
Verbetering trottoirs en meer wandelpaden
Verkeer
Verkeesluw maken
Verlichting
We hopen uiteraard op veel groen.
Weggehaalde bomen zijn nooit vervangen, meer groen
Zorgen dat iedereen zich bewust raakt om het schoon te houden.

9 Stelt u zich eens voor dat u zou mogen beslissen wat er in de komende 10
jaar in uw buurt gebeurt. Wat zou u dan veranderen of verbeteren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Achterstallig onderhoud
Branding en kastanjelaan zijn net racebanen, levens gevaarlijk voor jong en oud op de fiets .
zeker als ze de hoek bij de Aldi om komen, of de hoek vanaf de branding. ben al zo vaak daar
bijna aangereden met oversteken naar de Aldi. daar zou een zebrapad goed van pas komen
Deze mensen kunnen er niets aandoen maar de meesten hebben een ander dag/nacht ritme,je
kunt er geen praatje mee maken,leven in hun eigen wereldje.Er zijn ook goede bij hoor maar
het geeft toch spanning in het gebouw
Door de buitenlanders en tokkies ( asocialen) is de buurt enorm verslechterd.
Een 50+ woon/senioren park ideaal. De rust en sociale gezelligheid en betrokkenheid is nu al
groot op Citta Romana. Ik woonde in een mooi groot huis in de Bonsenhoek, dit verkocht aan
mijn dochter die een gezin heeft maar onmogelijk aan een groter huis kon komen. En wij wilden
kleiner en rustiger wonen en niet weggestopt worden in een flat, Vandaar dat Citta Romana een
prima senioren park is. Als de gemeente raadsleden zelf in een flat willen wonen prima
Er zijn genoeg ideeën, oplossingen en mensen. Echter Gemeente Hellevoetsluis lijkt de
volkswijken niet zo te interesseren. Terwijl als ze de bewoners van mijn wijk zichtbaar helpen en
niet achter een bureau beslissen zal het ook de buurt te goede komen.
Extra parkeerplaatsen creëren
Gemeente doet niets en wil ook nergens aan meewerken
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Hondenpoep ligt overal ! Meer / betere Handhaving !
Politie moet strenger en adequater handelen bij drugsoverlast of bij meldingen waar en op welk
adres er drugs gehandeld wordt.
Veel meer controle door Gemeente en woningbouw verenigingen.
Vooral op de Rijksstraatweg en Moriaanseweg Oost wordt er te hard en asociaal gereden. Wat
mij betreft zouden drempels hier geen overbodige luxe zijn.
Zorgen dat de stoep niet meer als (brom)fietspad gebruikt wordt. Er gaat echt een groot
ongeluk gebeuren, de vraag is alleen nog wanneer en welk kind of volwassene daar de dupe van
gaat zijn

10 Hoe groot schat u de kans dat u de rest van uw leven in uw buurt blijft
wonen?
(kies het antwoord dat de waarheid het best benaderd)

Toelichting
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55 plus flat
Ligt eraan of hier nog senior woningen bij komen, die betaalbaar zijn.
Tot het niet meer gaat fysiek of lichamelijk
Voorlopig blijf ik hier wonen alleen als mijn gezondheid achter uit zou gaan en dat het
moeilijker wordt qua verzorging dan zou ik verhuizen naar een senioren woning
Wel eens verhuizen naar een kleiner huis,maar niet verhuizen om de buurt
Als er een huis binnen mijn budget op mijn pad komt, ben ik weg.
Als u dat 10 jaar geleden gevraagd had was het 100%, nu al flink gezakt tot 50% en in de
toekomst ???? wij kijken regelmatig naar koopwoningen in andere gemeenten omdat
het leuke en fijne wonen hier in de Vesting er wel vanaf is.
Sterk afhankelijk van lichamelijke conditie. Helemaal afhankelijk van het hebben van
huisgenote.
We willen wel verhuizen maar er zijn geen levensloopbestendige woningen
beschikbaar, die er zijn of komen zijn niet te betalen.
Wij zouden graag verhuizen naar een soortgelijke woning in een andere plaats. Helaas
liggen de huurwoningen of betaalbare koopwoningen niet voor het oprapen.
Gezien onze leeftijd zullen we hier niet oneindig blijven wonen. Zijn nu 72 en 63, dus
binnen 15 jaar zullen we dit huis wel inruilen voor iets anders.
We willen t.z.t. eigenlijk naar een senioren-appartement, dus alles gelijkvloers. En
minder kinderen in de buurt. Maar waar vind je zo'n appartement? En dan ook nog
betaalbaar. Het liefst een huur-appartement, want kopen is voor ons onbetaalbaar
geworden.
Als er een mogelijkheid zou zijn en betaalbaar dan zou ik wel in Hellevoetsluis blijven
wonen. Maar gezien dat Hellevoetsluis alleen te veel koopwoningen bouwt en geen
sociale of senioren woningen/appartementen. Wordt het lastig voor heel veel mensen.
Gezien mijn afnemende gezondheid ben ik al opzoek naar een gelijkvloerse woning
buiten Hellevoetsluis
Ik wil heel graag verhuizen binnen Hellevoetsluis
Ik wil sowieso niet in Hellevoetsluis blijven. De plaats loopt snel achteruit. Er is veel
Ik woon hier uit noodzaak maar heb een andere mentaliteit dan de meeste
buurtbewoners.
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Toen ik hier kwam wonen, was het een pardijs op aarde, echter in een tijdsbestek van
nog geen drie jaar holt de buurt achteruit, waarbij normen en waarden vervagen en ik
steeds meer de indruk krijgt dat de wijk waarin ik woon een aftreksel wordt van de
mindere wijken in Rotterdam, waar ik vandaan kom...
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