Publieke raadpleging onder de inwoners van Hellevoetsluis
over het groenonderhoud in de gemeente Hellevoetsluis
Raadpleging 8
19 juli 2019
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Samenvatting
Groenonderhoud
Op stelling 1 “De gemeente Hellevoetsluis is een aantrekkelijke gemeente voor de bij en andere
insecten, zoals vlinders, om te (over)leven” antwoordt in totaal 28% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". In totaal antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Neutraal".
Op vraag "1.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?" antwoordt
92% van de respondenten met een toelichting.
Op vraag "2 Stel u krijgt de vraag hoe we uw eigen wijk/dorp een stukje groener kunnen maken om
de bij beter te kunnen laten overleven. Welke tip geeft u dan aan uw buurtgenoten om dit te
verwezenlijken?" antwoordt 59% van de respondenten: "Plaats en/of poot meer planten". 57% van
de respondenten antwoordt: “Neem minder tegels, meer groen”.
Op stelling 3 “Ik ben tevreden over het beheer van het openbaar groen in de gemeente
Hellevoetsluis” antwoordt in totaal 15% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal
antwoordt 70% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".
Op vraag "3.1 Kunt u aan de hand van een voorbeeld toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent
over het beheer van het openbaar groen in de gemeente Hellevoetsluis?" antwoordt 91% van de
respondenten met een voorbeeld.
Op vraag "4 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente Hellevoetsluis?" geeft 61%
van de respondenten aan wat zij het mooiste stukje groen vinden.

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHellevoetsluis, waarbij 213 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Groenonderhoud
‘Hellevoetsluis zoemt’ staat er op een bordje als je langs de Kanaalweg de gemeente
binnenrijdt.

Op stelling 1 “De gemeente Hellevoetsluis is een aantrekkelijke gemeente voor de bij en andere
insecten, zoals vlinders, om te (over)leven” antwoordt in totaal 28% van de respondenten: "(zeer)
mee eens". In totaal antwoordt 36% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste
antwoord (mediaan) is: "Neutraal".

Toelichting
Zeer mee
eens

•

Dit is een goed initiatief om de natuur te stimuleren, alleen is dit een
schijnoplossing want gemeente hellevoetsluis heeft namelijk een bijzonder sterkte
drang om overal te gaan bouwen en vernieuwen en dat is precies waar juist de
natuur de dupe er van is. Mooi voorbeeld is de kickersbloem 4 waar een mooi stuk
natuur wordt plat gegooit omdat de gemeente hier een flinke "melkkoe" wil
neerzetten. Tja zo'n bijen-strookje klinkt leuk maar als de gemeente echt om de
natuur gaf waren dit soort grote projecten nooit uitgevoerd.

Mee eens

•

Er zijn zichtbaar groen delen waar vlinders, bijen, enz. kunnen leven. Ook acties
zoals het plaatsen van een bijenhotel draagt hier zeer aan bij.
Het gras langs de kanaalweg word lang gehouden, waardoor ee veel bloemetjes
groeien, vind ik een hele mooie bijdrage voor bijen en de vlinders.
Het kan echter veel beter door beplanting te gebruiken die bijen en vlinders nodig
hebben, nu wordt er op diverse plekken de reguliere planten/struiken geplaatst.
Dat zou echt veel beter kunnen, groen is mooi maar bloeiende struiken/planten
veel mooier.
Maar het is onzin en geld verspillend om daar voor bordjes te plaatsen .

•
•

•
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Milieuvervuilend!!!!!!!

Neutraal

•
•
•

•
•
•
•
Mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•

Als ze alle groenstroken laten staan die hiervoor bedoeld zijn....
Bloemen ,enz zijn prima, maar de overweldigende hoeveelheid onkruid zijn een
grenzenloze ergernis in deze gemeente
De bijen stroken worden gemaaid vlak voor of tijdens het bloeien van de bloemen.
Zo valt er niks te zoemen. Als reactie van de gemeente wordt er gezegd dat dit
maaien in overleg gaat met een ecoloog. Maar iedere pannenkoek kan verzinnen
dat bijen stroken geen nut hebben als ze voor het bloeien al gemaaid worden!
De groenvoorziening zijn op dit moment meer schijtbakken voor honden en katten.
Er zijn meer bloemen, incl.mooi bloeiend onkruid, dan in voorgaande jaren, maar er
wordt nog steeds veel te enthousiast gemaaid, terwijl verwaarloosde perken
onaangeroerd blijven.
Geen mooie grote parken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten in een groene
omgeving dat hiervoor aantrekkelijk wordt gemaakt. Het standje stinkt regelmatig
naar grondwater waardoor het niet aantrekkelijk is.
Op sommige plekken wel, op andere helemaal niet. Er is nog veel te doen
Alle groene ruimten worden volgebouwd. Nergens meer plekken binnen de
gemeente waar groen een beetje vrijheid heeft... en dus ook dieren en insecten.
Een paar jaar geleden zag ik in mijn tuin veel meer vlinders. nu nog maar een
enkeling
Er word toch gemaaid.Maai een strook langs de rijbaan en laat de rest staan.
Ik zie er weinig van. Als er iets gemaakt wordt, dan wordt het kapot gemaakt...
Maaibeleid niet juist, wordt weinig tot geen rekening gehouden met het
broedseizoen en wilde bloenranden worden gemaaid terwijl ze in de bloei staan
Ze doen hun best maar diegene die het groenonderhoud doen maaien alles weg.
Zolang het alleen op een bordje staat en de rest eromheen weggemaaid wordt, zal
de gemeente nooit gaan zoemen.
Alles wordt gekapt door wat buitenlanders en ze hebben geen idee wat ze aandoen
met de natuur. Lees fb groenverzieking er maar op na
Bij de Repel/Vlasakkerlaan grote bakken lavendel weggehaald en lelijke plantjes
terug gezet!
Bloemen kunnen bijna niet groeien omdat de grasmaaier alles tot de grond
wegmaait
De groenvoorziening in Hellevoetsluis is om te huilen, alles wordt rigoureus
weggemaaid en weggesnoeid
Er is te weinig groen voor bijen om de stand op peil te houden. Er wordt ook weinig
aan gedaan om mensen te motiveren hun eigen tuin meer diervriendelijk te maken.
Er moeten meer perken met bloemen komen speciaal voor de bijen vlinders
Er zouden veel meer groenstroken (langs wegen) ingezaaid mogen worden met
zaadmengsel voor bijen en vlinders. De rotonde bij het bijenhotel is ook alles
behalve "fleurig"
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•

Weet niet

•

Kijk af en toe eens op Facebookpagina Groenverzieking Hellevoetsluis dan vindt u
daarop duidelijk mijn toelichting. Foto's zeggen soms meer dan woorden en die
worden voldoende geplaatst (helaas)
Welke halve zool plaatst er een insectenhotel midden op een drukke rotonde?

•

Hoor dit voor het eerst. Slecht gecommuniceerd. Zegt me niks.
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1.1 Kunt u kort toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de stelling?
(n=75)
Toelichting (92%):
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alles wordt kapot gemaaid en er zijn zeer weinig bij vriendelijke stroken met wilde bloemen voor
insecten.
Ander maaibeleid. Te vroeg
Beter onderhoud en goed
De visie, het beleid en de uitvoering van het groen is achterhaald en niet meer van deze tijd.
Bloeiende planten, struiken en bloemen worden zonder enig pardon met de grond gelijk
gemaakt. Medewerkers van Verweij spreken iet of nauwelijks Nederlands en als er wat gezegd
wordt verstaat men je niet. Ondeskundig peroneel. Eigen initiatief wordt niet gewaardeerd en
van tafel geveegd want de plannen zijn al gemaakt. De gemeente Hellevoetsluis kan een
voorbeeld nemen aan andere gemeenten die wel bloemen zaaien in perken en groenranden.
Schoffel en maai niet alles wat bloeit of gaat bloeien met de grond gelijk.
Er is te weinig groen voor bijen om de stand op peil te houden. Er wordt ook weinig aan gedaan
om mensen te motiveren hun eigen tuin meer diervriendelijk te maken.
Er kunnen meer bloeiende planten worden geplant
Er moet veel meer gedaan worden, met alleen een bordje langs de weg kom je er niet
Er staan hier slechts groen blijvende planten en zaailingen van bomen. Bloemen zijn er niet
Er wird te veel gemaaid op plaatsen waar dut niet nodig is, bv op de wallen
Er word te veel gebouwd in de jaren 70 was dat wel het geval
Er word te veel gemaaid. Neem als voorbeeld de Platedijk tussen de Ebstroom en de
Kinderboerderij daar zou 1 a 1.5 meter worden gemaaid. Vorige maamd, in begin van het hoog
seizoen voor insecten is alles weg gemaaid. En zo zijn er veel meer plekken in de Gemeente waar
gewoon de natuur prima haar gang kan gaan zonder dat iemand er last van heeft.
Er worden overal juist bloemen enzo weg gemaaid.
Er wordt een bijenhotel op een tochtige drukke rotonde geplaatst, waarom zouden bijen dat een
fijne plek vinden om te verblijven? Verder wordt er op verkeerde tijdstippen gemaaid en het
gemaaide wordt niet weggehaald waardoor er verkeerde voeding in de bodem komt die
brandnetels fijn vinden maar wilde bloemen niet. Ik ben blij met keurig gemaaide plantsoentjes
maar we hebben juist met de uitgebreide randen van de wallen een prachtige plek voor wilde
bloemen. Met een beetje beleid kunnen mensen en bijen en andere dieren daar heerlijk van
genieten.
Er wordt gemaaid zonder rekening te houden met het bloeiseizoen
Er zijn bijna geen weidebloemen te vinden in Hellevoetsluis
Er zijn geen/weinig bloemen. Bijen leven niet op groen maar op bloem
Er zijn nog genoeg mogelijkheden om meer bloemrijke bermen enz vorm te geven
Er zijn veel meer plekken, bv grasstroken waar veldbloemen gezaaid kunnen worden.
Er zouden veel meer groenstroken (langs wegen) ingezaaid mogen worden met zaadmengsel
voor bijen en vlinders. De rotonde bij het bijenhotel is ook alles behalve "fleurig"
Geen wildbloemen velden n er word te veel en rigoreus gemaait
Gras langs de kanten laten staan voor de beestjes. En er worden veel te veel bomen gekapt
Gras maaien als weidevogels broeden, slecht of geen onderhoud stadsgrachten
Groenonderhoud is gewoon slecht
Het is een grote puinhoop met de firma Verhey en de Gemeente
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•

Hier in de brt totaal geen bij en vlindervriendelijke beplanting en er is slecht onderhoud aan het
groen dat er is
Ik denk dat er veel meer moet gebeuren om de gemeente bij vriendelijk te maken.
Ik zie er niet veel van
Ik zie veel gemaaid worden. Mensen hebben steeds ‘geasvalteerde’ tuinen
Ik zie weinig plekken in mijn buurt
Ik zie zeer weinig bloemen. Richting het centrum en evertsenplein hangen/staan wat bakken en
op de rotondes op de Ravenseweg maar trek dit door in heel Hellevoetsluis. Waar zijn de mooie
bakken/perken in bv de Kooistee? En ga vanaf nu meer zaaien in de bermen. Klaprozen /
boterbloemen / korenbloemen / etc. En poot meer bollen als Tulpen / Hyachinten en narcissen.
In heel Hellevoetsluis is de lavendel uit de plantenbakken gehaald en vervangen voor rozen.
Lavendel is bijen plant nummer 1*
Laat bloemen dan ook bloeien ook al staan ze niet binnen de afgebakende perkjes
Laat Lindeloof het werk weer doen!
Lijkt er steeds meer op dat de gemeente hellevoetsluis lak heeft aan de groenvoorziening
Maak ruimte voor mooie bloemen velden in het gras
Mooi begroeide zeedijk wordt regelmatig kort gemaaid, zonde! restafval blijft weken liggen , ziet
er niet uit
Naar mijn mening nog steeds te weinig groen en variatie
Omdat de groenvoorziening en de gemeente niet goed met elkaar coomunideren
Omdat er aan groenonderhoud d niets wordt gedaan! Stoofweg, Oostdijk, Rijksstraatweg zijn o.a.
plekken waar alleen het onkruid welig tiert...Het ziet er niet uit als je via de N57 Hellevoetsluis
binnen komt! Niet echt reclame zeg maar
Onderhoud is sporadisch en zeer oppervlakkig en te laat
Onkruid rijst de pan uit
Op teveeel plaatsen ondeskundig gemaaid.
Snoeibeleid. Te weinig wildbloemen.
Te weinig (wilde) bloemen en planten
Te weinig bloeiend groen , maaibeleid deugt niet
Te weinig bloemen, gras wordt teveel gemaaid
Te weinig, nu alleen groene struiken
Tegenwoordig wordt er door het slechte groenonderhoud grof met de natuur omgegaan. Er
wordt niet gekeken ( of nagedacht ) maar meteen de grasmaaimachines met grof geweld er
overheen gegaan. Zeer slecht.
Voorbeeld bv kijk naar het ravensehout
Waar de borden niet maaien staan word er gemaaid een strook voor ons flat (het melkpan)
stonden soort gras achtingen planten met bloemen , wham weggemaaid , strookje groen waar
ook klaprozen groeien word er uit getrokken , redenatie onkruid nee groenonderhoud is de
afgelopen 2 jaar om te huilen
Waar gesnoeid moet worden gebeurt niet en waar het moet blijven wordt met grond gelijk
gemaakt
Weinig bloeiende planten en er wordt teveel gemaaid
Weinig groen
Weinig of geen bloembedden/variatie zoals klaprozen etc. langs de weg. Valt mij op dat dat in
andere plaatsen wel is.
Weinig parkjes
Welke halve zool plaatst er een insectenhotel midden op een drukke rotonde?
Wij lopen veel en zien veel groen
Wordt teveel en te vroeg gemaaid
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ze maaien waar ze niet maaien moeten. schoffelen nieuw aangebrachten planten om ver.
snoeien bloeiende planten gewoon omver
Zeer slecht onderhoud
Zie boven
Zie bovenstaande
Zie extra toelichting
Zie hieronder
Zie toelichting op vraag 3.
Zie vorige vraag
Zie vraag 3

Weet niet (8%)
Toelichting
Toelichting: •

•
•
•
•

•
•

Weet niet

•

De gemeente maakt goede stappen om meer bij-vriendelijk te worden maar dit
kan nog veel beter worden aangepakt. Het aanleggen van wilde bloemenweides
zou voorrang moeten krijgen. Ook is het maaibeleid aangepast ten gunste van
insecten; dat is helemaal prima. Maar dit aangepaste maaibeleid heeft geen zin als
dit beleid niet wordt uitgevoerd door de aannemer. Er worden bij het maaien nog
te veel fouten gemaakt (te veel wordt weg gemaaid op plaatsen waar dit niet moet
bijvoorbeeld).
Er is te weinig groen voor bijen om de stand op peil te houden. Er wordt ook weinig
aan gedaan om mensen te motiveren hun eigen tuin meer diervriendelijk te
maken.
Het is een lachertje om te zeggen dat Hellevoetsluis bij vriendelijk is, Alles waar
bijen iets aan hebben wordt platgemaaid!!! Alleen bordjes neerzetten lokt geen
bijen!!!
Het tegenwoordige groenonderhoud is zeer belabberd, overal laten ze op de stoep
hopen met onkruid liggen na schoffelen. Het ziet er niet uit.
Het zal wel weer goedkoper zijn maar veel slechter dan het was.
Ik heb vorig jaar toestemming gekregen om het stukje groen tegenover onze
huurwoning bij te houden. N is het midden gedeelte helemaal dood heb dit al
diverse malen aangegeven maar er wordt totaal niks aan gedaan. Mooie kans
denk ik om het zoemend te krijgen met planten en struiken die ook weinig
onderhoud vragen. Zelf mocht ik dat niet doen helaas.
Kijk af en toe eens op Facebookpagina Groenverzieking Hellevoetsluis dan vindt u
daarop duidelijk mijn toelichting. Foto's zeggen soms meer dan woorden en die
worden voldoende geplaatst (helaas)
Nog restrictiever maaibeleid, meer natuurlijk groen, bloemrijke bermen langs
wegen en akkers, totaal verbod op gebruik neonicotinoïden
Feedback over enquete vraag: De vraag staat boven de stelling.. duurde even voor
ik dit in de gaten had. Misschien betere vraag als "onderstaande" er aan was
toegevoegd?
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Een groot deel van het groente en fruit dat in de supermarkt ligt, is te danken aan de bijen.
Bijen zorgen ervoor dat stuifmeel uit de ene bloem wordt overgebracht op de stamper van
een andere bloem. Voor bijen is een groene omgeving van belang om te kunnen vestigen en
te overleven. Groene tuinen en openbare ruimtes zijn hiervoor geschikt.

Op vraag "2 Stel u krijgt de vraag hoe we uw eigen wijk/dorp een stukje groener kunnen maken om
de bij beter te kunnen laten overleven. Welke tip geeft u dan aan uw buurtgenoten om dit te
verwezenlijken?" antwoordt 59% van de respondenten: "Plaats en/of poot meer planten". 57% van
de respondenten antwoordt: “Neem minder tegels, meer groen”.

Andere tip, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aan de gemeente: stop met inbreiding
Als bewoner zijnde mogen we geen plantjes zetten, wordt weggebrand!
Beter groenbeheer, veel planten worden slecht gesnoeid, veel groen in de wei, maar nagenoeg
geen bloeiende bomen/struiken
Beter onderhoud
Beter onderhoud groen vooral grasvelden
Bloeiende struiken/planten
Bloembakken aan lantarenpalen
Bloemzaad kopen en overal uitstrooien
Burgers meer stimuleren om groen ipv steen in de tuinen te leggen
Creëer in wijken kleine parkjes. Plant voor iedere boom die je kapt er minstens 1 terug. Denk na
over welke plant je waarom waar neerzet.
De TIP is voor de gemeente:: Meer bloem!
De tuin van de toekomst is rommelig; netjes aangeharkte tuinen zijn verleden tijd
Dien gezamelijk een plan in bij de gemeente om de omgeving meer tot bloei te laten komen.
Doei wat zaad voor de bijen en vlinders in je tuin.
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•

En meer prullenbakken

•

Gemeente c.q. firma Verheij: laat bloemen die bloeien dan ook staan ! Ook al staan ze misschien
niet binnen de door jullie bedachte hekjes :(
Goed onderhoud aan het bestaande groen
Is al wel redelijk , maar de bermen max 1 m maaien. En her en der een wilde planten perkje
Juist planten gebruiken die voor bijen en vlinders geschikt zijn.
Maak van de voortuin een aantrekkelijke plek voor deze insecten door het zaaien van bloemen,
deze kunnen ook in pot
Mee groen en minder tegels is niet allen goed voor de beestjes, maar ook voor het waterbeleid.
Bij veel regen wordt de afvoer beter geregeld door meer groen
Meerdere insectenkasten
Mensen met verstand van groenonderhoud het laten onderhouden of beter nog ga gewoon
terug hoe het ruim 2 jaar geleden gedaan werd
Minder chemische bestrijding middelen
Minder grasmaaien
Minder tegels meer bloemen die geschikt zijn voor insecten.
Naast meer groen ook specifiek aangeven welke beplanting goed is voor de bijen
Neem een vinder of bijenpland. (Tegen mijn buren goed ik het niet te zeggen.. die hebben een
enorme plant voor bijen ;))
Neem je vuil mee
Neem Lindeloof terug
Niet bestrijden, maar weg wuiven
Niet meer groen maar wat er beter onderhouden
Plaats een insectenhotel
Plaats planten en struiken waar de insecten gek op zijn.
Plaatsen van insectenhotels, aanleggen van bijvriendelijke groenstroken
Respecteer nou eens de historie van de vesting en hou eens op met het te moderniseren. Hoe
kan het dat fashion outlet als Bavaria of Rosada meer gevoel heeft voor klassieke stijl dan de
eigen gemeente?
Strooi zaadmengsels in het bermgras
Strooi zaaltjes voor wilde bloemen in gemeenteperken. Geen moeite, verfraaien van het
straatbeeld en goed voor de bijen
Veldbloemen meerjarig/Honey lane
Verminder snelheid in de auto,haast heeft geen zin. Dit vervuild alleen extra
Zaai bloemen, al is het maar een rand
Zaai wilde bloemen mengsels in waar het maar kan.
Zaaien van de speciale Bijenmix van natuurmonumenten
Zorg dat de beschoeiingen aan de slootkanten normaal onderhouden worden zodat we onze
tuinen beter kunnen onderhouden aan de waterkanten en daardoor minder ratten en
verzakkingen kunnen krijgen.en

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toelichting
•
•

Dat nemen ze mij niet in dank af.
Er komen tips over tegels van particuliere tuintjes... terwijl de gemeente alle grote groene
plekken (weilandjes) volbouwt: Ossenhoek; Huizen bij Sportlaan; Cape Helius bij haven (was
mooi stuk groen waar ik ooit zelfs herten zag lopen); Naast voetbal vereniging Vlotrug;
nieuwbouw in vesting die steeds dichter op wallen wordt gebouwd; Nieuwe flats waar Morree
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zat: gaat veel groen verloren in nieuwe situatue tov oude. Veel grotere impact.
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Er wordt al zoveel door de gemeenten aan het groen gedaan, ja, de bewoners kunnen meer
groen in hun tuinen aanbrengen
Het is schandelijk dat de beschoeiingen in Hellevoetsluis niet meer onderhouden worden.
Daardoor kunnen wij het onderhoud aan onze tuinen aan de waterkanten niet meer bereiken
zonder regelmatig 1/2 meter spontaan naar beneden te zakken of in de sloot te belanden. Het
gevolg is ook dat daardoor Japanse duizendknoop en zevenblad de bloeiende planten
overwoekeren. Schandelijk beleid!!!!
Ik heb een balkon en ik woon aan een fietspad dat tussen hoogbouw loopt, dus heel weinig
groen.
In de struytse hoeck kan er weinig bij (op plateau bijvoorbeeld)
In Nederland hebben we altijd nette tuinen onderhouden waarbij alle "onkruid" systematisch
werd weggehaald. Maar juist deze efficiëntie nekt de insecten en kleine dieren. Insecten en
dieren hebben naast voedsel ook nestmogelijkheden en schuilmogelijkheden nodig. Dus tuinen
die natuurlijker zijn (rommelig voor veel mensen) zijn beter. Dus het laten liggen van bladen en
takken, vooral in de winter, het laten groeien van meer inheemse planten en niet alles
wegschoffelen en opruimen is de norm voor de toekomst.
Meer planten plekken betekend meer ontlasting overlast van huisdieren
Pluk wei maken op de natuurspeeltuin, die toch al zoemt omdat daar wel rekening gehouden is
met insecten qua beplanting
Vooral meer bloemen plaatsen. Nu zijn het voornamelijk hoog gras, brandnetels en grasaren in
mijn wijk.
Zolang het de gemeente een worst zal zijn hoe het openbaar groen etc. er bij liggen, kan je
moeilijk van inwoners verwachten dat zij inspanning leveren...Een goed voorbeeld doet namelijk
goed volgen! Maar als de boel er al verwaarloosd bij ligt, zal het verwaarlozen alleen maar meer
worden en wordt er ook steeds meer troep op straat gegooid. Maaien gebeurt niet, vegen
gebeurt niet en dan kan je er op wachten tot het een a-sociale bende is..." Welkom in
Hellevoetsluis, een groene gemeente" zou ik dan ook maar niet bij de diverse ingangen
van de plaats neerzetten.....
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Beheer van het openbaar groen ligt bij de gemeente, ze zijn onder andere verantwoordelijk
voor de aanplanting en het onderhoud van het groen.

Op stelling 3 “Ik ben tevreden over het beheer van het openbaar groen in de gemeente
Hellevoetsluis” antwoordt in totaal 15% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal
antwoordt 70% van de respondenten: "(zeer) mee oneens". Het middelste antwoord (mediaan) is:
"Mee oneens".

Toelichting
Mee eens

•
•
•
•
•

Neutraal

•
•

Als deze vraag gaat over hoe het onderhouden wordt. (Niet als het gaat over het
verdwijnen van groene ruimte door nieuwbouw: denk aan achter Vermaat.)
Het lijkt beter te gaan met de groenvoorziening, er zijn nog steeds locaties die veel
minder aandacht krijgen. Er zou geen verschil mogen zijn in welke wijk er meer of
minder onderhoud gepleegd wordt.
Ik zie dat er veel word gedaan tegen onkruid maar voor mij gevoel worden de
zaadjes van de onkruid meer verspreid. Want het komt heel hard terug.
Wel opletten met maaien icm broedseizoen.
Wij hebben in de Bonsen Hoek geen klagen. Alles wordt goed onderhouden behalve
het riet in de vijver bij het Oudejaarspad. Wij kijken heel de zomer tegen het riet
aan maar niet op het water. Het huis kochten wij met het idee een mooie uitkijk op
de vijver te hebben.
Er zijn delen in de bonsen hoek die mooi beplant zijn. Zelf zit ik tegen lelijke struiken
aan te kijken.
Geen onderhoud met herrie-verontreinigende machientjes / blazers etc. Gewoon
knippen . zeisen . vegen aub !
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Goed om te zien dat groen ontwikkeld wordt binnen Hellevoetsluis alleen op
sommige plekken is er wel erg veel onkruid en ik heb al regelmatig gezien dat er
voor het verwijderen van onkruid gebruik wordt gemaakt van een soort
kantenmaaier (met een nylon draad die hard ronddraait) wat men tussen de auto's
aan het doen is waarbij planten, vuil, steentjes, enz. in het rond vliegen en de o.a.
de auto's raken.
Het zou fijn zijn als de mensen die hun hond uitlaten op de groenstrook tussen de
Smitsweg en de Duindoornstraat hun hondenpoep opruimen. Hiervoor kunnen
zakjes en een afvalbak die regelmatig geleegd wordt worden aangeboden door de
beheerder.
Ik erger mij aan het kunstgras in de middenberm van tegenover de Tweelingen. is
meer bruin dan groen.
Redelijk goed onderhoud mbt openbaar groen hoewel onkruid op paden toeneemt.
Maar huiseigenaren die hun tuin niet onderhouden en daardoor op openbaar
gebied overlast voor voetgangers of buren verzorgen, mogen echt strenger
aangepast worden. Bijv. dat wanneer het achterstallig onderhoud niet binnen x tijd
wordt bijgewerkt, de gemeente dit doet en de rekening op die bewoner verhaalt.
Wel jammer dat braakliggende stukkengrond niet mooi opgekalefaterd worden
zodat het er aantrekkelijk uitziet. Ze kunnen ook zolang als studie-object gebruikt
worden of gemeente- proeftuin oid.
Zie vraag 3.
De laatste maanden worden er enorm veel maaiers en andere lawaaimakende
apparaten gebruikt. Zelfs op zondag zijn ze bezig! Dat kan vast wel anders.
Er is voldoende groen in Hellevoetsluis , maar het wordt niet onderhouden , veel
onkruid rondom het groen , weet niet of de insecten daar blij mee zijn
Er wordt langs diverse trottoirs, voet en fietspaden te laat gesnoeid in de struiken
Gras kan eerder en vaker gemaaid worden
Het gras wordt gemaaid door personen die soms denken dat ze op een race baan
zitten. er worden dan ook wel eens hele stukken overgeslagen zodat het er
duinachtig uitziet. Het zou beter zijn om het gemaaide gras op te ruimen zodat het
niet kan uitzaaien, hierdoor voorkom je onkruid groei. Onkruidbestrijding mag ook
extra aandacht krijgen.
Het onkruid tiert (te) welig. Er lopen allerlei buitenlanders te werken waar niet mee
valt te communiceren (ze zijn wel vriendelijk). Laat een lokale hovenier het groen
verzorgen, misschien iets duurder, maar ik denk dat daar een beter resultaat uit
voortkomt
In de wijken wordt t groenonderhoud slecht bijgehouden. Als er onkruid wordt
verwijderd dan gebeurd dat zeer slecht.. Ook tussen de bestrating (op straat en
trottoir)
Langs openbare wegen en in b.v. De ravensehoek ziet het er mooi uit maar in onze
wijk de kooistee vind ik het er niet mooi uit zien. Hier zouden veel meer bij
vriendelijke planten moeten komen. En meer natuurlijke speelplekken.
Medewerkers groen starten soms op belachelijk vroege tijden. Eerst komt de
grasmaaier. Na diens vertrek komt er later een strimmer en lang daarna een
bladblazer
Onderhoud schiet tekort, op sommige fietspaden en kruispunten is er teveel
wildgroei
ergerlijk is dat onderhoudspersoneel geen Nederlands verstaat
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Op teveel plaatsen worden bermen gemaaid, ook in het broedseizoen waardoor
jonge vogels omkomen. Japanse duizendknoop wordt niet goed bestreden,
waardoor de plaag zich vermeerderd. Juist in de bermen moeten bloeiende planten
langer kunnen staan. 'Steenbelasting' op het volledig dichtmaken van voor- en
achtertuinen met tegels.
Teveel wildgroei plekken, onveilig verkeerssituatie, krassen op auto bij
parkeerplekken.
Veel natuur wordt over de loop der jaren verkocht. Denk aan de helius, het stuk bij
de tramhaven, oude Moree, Boomgaardhoek. Eeuwig zonde als je het mij vraagt.
Wordt te weinig gedaan en ook slecht. Laatst is bij ons de graszode bijgesneden,
maar alles is scheef gesneden. Het ziet er niet uit. Daarnaast zij er bomen die over
looppaden hangen die nooit bijgesnoeid worden.
Wordt veelaf passief onderhoud gepleegd (pas na melding). Keuze van het groen is
niet altijd de juiste. Snelgroeiers zoals berken en hazelaars in een straat waardoor
ook (te) veel afval ontstaat.
Zie eerdere opmerkingen: de Gemeente is op de goede weg maar het kan nog
zoveel beter! Meer wilde bloemenweides, meer bomenaanplant in plaats van
kappen van bomen. Meer overleg met de burgers en meer betrekken van burgers
die biodiversiteit willen stimuleren.
Aannemer gebruikt te zwaar materieel, o.a. grasgebieden compleet kapot gereden
door de aannemer bij maai werkzaamheden.
De hoeveelheid onkruid is wel erg groot. Sommige stoepen staat het onkruid een
halve meter hoog
Er schijnt niet anders te mogen bestaan dan gras, al dan niet slecht gemaaid. Al het
andere bloeiende groen wordt bijna systematisch door de door de gemeente
ingehuurde firma Verheij, om zeep geholpen ! Schandalig !! Aangeplante
ééndagslelies worden afgemaaid voordat ze kunnen bloeien, klaprozen langs een
tuinhek worden weggemaaid, stokrozen langs schuttingen worden platgemaaid.
WSilt u nog meer weten? Kijk naar mijn antwoord op vraag 1.
Er word een zooitje gemaakt van het onderhoud .
Er wordt op verkeerde momenten gemaaid.Als het gras heel hoog staat komen ze
pas.Alles blijft op straat liggen wat weggemaaid is.
Beplanting staat vaak te hoog,onveilige situatie voor verkeer.
Gemeente bijvriendelijk maken is prima. Maar op dit moment is bij ons in de wijk
het groenonderhoud mensonvriendelijk. Het groen in wijk de Wittenshoeck is om te
huilen. Komt daar een keer een nieuw groenplan voor wat ook onderhouden kan
worden?
Groenstroken kort dus laag houden. Nu ziet het verkeer elkaar niet. Zie bv. De
Getijstroom langs de flat en daar rondom, naar de kruising En stroom.
Het duurt lang eer het onkruid wordt weggehaald, alleen tussen de planten maar
niet bij stoepen en straten
Het gras onderhoud is slecht , bij zitbanken op het gras , b.v . Kerkhoekstraat in
Nieuwenhoorn , is slecht , veel onkruid bij planten .
Het is waardeloos gesteld met de beplanting die de gemeente beheert want hier ligt
ook een taak voor de gemeente om er bij de beplanting rekening mee te houden
om meer bij- en vlindervriendelijke planten te gebruiken. En niet alleen mooie
planten / plantenbakken in de duurdere wijken graag.
Het onkruid woekert overal , vooral tussen de straattegels. Gras tiert welig. Het
geeft overal een armoedige indruk.
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Ik vind het onderhoud slecht vooral in sommige buurten alleen langs de doorgaande
wegen en de nieuwe wijken ziet het er netjes uit. De oudere buurten verloederen.
Ik woon op de Koedijk en het onkruid komt ver boven de beplanting uit je kan de
rozen niet eens meer zien je kan mij niet wijsmaken dat dit goed is voor de bijen en
andere insecten
In onze buurt staat het onkruid torenhoog. het is niet om aan te zien. Als er al iets
gedaan wordt, gebeurt dit niet door geïnspireerde figuren. Ze doen maar wat.
Onkruid wordt bij ingang bonsen hoek alleen geschoffeld door 2 dames.
Kost volgens mij enorm veel geld en het blijft er slordig uit zien
Sinds de gemeente voor een dubbeltje op de eerste rij wilde zitten is de
groenvoorziening zeer hard achteruit gegaan. Tegenwoordig moet je eerst
meldingen maken bij de gemeente om uiteindelijk het stukje gemeentegrond
gemaaid te krijgen.
Slecht het maaien van gras, hier komt veel rest gras op de stoep of op fietspad bij
regen kan je uitglijden en het gras verstopt de afvoeren om regen weg tee laten
lopen, rigareus snoeien van struiken het rest afval wordt niet opgeruimd waardoor
stekels op paden blijven liggen. (lekke banden)
Slecht onderhoud, veel onkruid.
Snoeien wordt super lelijk gedaan bij de Repel. Het lijkt wel of ze met een
grasmaaier eroverheen gaan!
Veel onkruid. Vroeger zag het er veel netter uit
Verwaarlozing van diverse gebieden waar in de nieuwere en "duurdere" wijken wel
voldoende onderhoud wordt gepleegd, ook zo creeert men achterbuurten. Men lijkt
voorrang te geven aan meer in het oog lopende gebieden. Klachten over
onderhoud langs sommige watergangen worden al jaren genegeerd dan wel op de
lange termijn geschoven.
Vroeger was dat wel zo, maar de groenvoorziening door jaar is verschrikkelijk .
Alles wordt kapot gemaaid als er eindelijk gemaaid wordt. Onkruid staat soms een
halve meter hoog. Dit is het eerste jaar dat het heel slecht wordt bijgehouden.
Wanneer er medewerkers van de groenverziening komen zie ik ze bv harken maar
niet alles wordt gedaan. Ik zie ze snoeien en daarna met de bladblazer in de weer
gaan. Maar waar blijft het afval? Dit wordt verplaatst maar niet opgeruimd. Let
tevens op nesten en andere dieren.
Wijk de kooistee is een bende. En hoop verwaarloosde stukken groen.
Levensgevaarlijk voor mens en dier. Bij tennisbaan bijv groeien die planten waar je
blaren van krijgt zorg dat ze weg gaan nee hakken ze om en het ligt daar grrrr
Zal niet de eerste zijn die zegt dat het groenonderhoud, de afgelopen jaren een
puinhoop is. Nu word er met grof materiaal een inhaalslag gedaan. Onkruid en
bramen blijven staan en worden alleen gekortwiekt. Overal gras tussen de
stoeptegels. De laatste jaren groeit de gemeentetuin bij ons achterom over onze
schutting heen. Durf hier geen melding van te maken en snoei zelf.
Zie fb-groep groenverzieking Hellevoetsluis. Spreekt boekdelen! Het is gewoon echt
te triest voor woorden sinds het nieuwe groenbeleid
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3.1 Kunt u aan de hand van een voorbeeld toelichten waarom u (zeer)
ontevreden bent over het beheer van het openbaar groen in de gemeente
Hellevoetsluis? (n=141)
Voorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•

Aan de oostdijk, was als een dronken blinde gemaait. Stuk tot te aarde, dan pluk helemaal niet
gemaait. Zeker het super smalle fiets doorgang staat menshoge brandnetels. En veld waar
voorheen de kapper zat, stonden bloemen voor bijen in. Ook geheel weggemaait
Afval achterlatend
Afval wordt weggeblazen, maar niet opgeruimd waardoor het weer terugwaait, onkruid tussen
tegels wordt slecht/niet weggehaald. Veel herrie/benzinedampen van machines bij groenbeheer
Alleen de doorgaande wegen worden goed bijgehouden !
Alles ziet er onverzorgd uit
Als er geschoffeld word blijft het onkruid dagen op een hoop of tussen de planten liggen ,en
word de aarde niet van de tegels geveegd .
Als je belt over het groen onderhoud onkruid snoeien op de tegels wordt niet op gereageerd
Beter en meer snoeien.
Beter onkruidbestrijding, en meer snoeien langs fiets/wandelpaden
Beter schoffelen , niet met een bosmaaier want dan vermeerder je het onkuid .En ook niet
schoffelen met regen heeft ook geen zin dan wordt het onkrujd verpoot .
Bij bomen is er ruimte om ook plantjes of bloemen te plaatsen.
Bij het kippenren. De trap die naar boven gaat naar de wallen moeilijk bereikbaar .Groen groeit
er overheen .
Bijna dagelijks lawaaimakende maaiers e.d. die achter elkaar aan sjesen. Blikjes, papier alles
wordt in stukken gemaaid en niet eerst opgeruimd. Er staan ook nog steeds te weinig
prullenbakken.
De Kooistee
De onkruid op straat gras veel te hoog
De plantsoenendienst komt te weinig langs. Te veel onkruid
Elke keer andere uitvoerders, nu met mensen die geen spat nederlands kunnen
Er blijft veel gras liggen na het maaien
Er is recent op plekken gemaaid die juist beschutting boden voor broedvogels. Ook worden
wildbloemen te vaak als onkruid gezien.
Er liggen overal blikjes en plastic flessen tussen het groen
Er staat door de hele gemeente veel onkruid. Loop maar eens door de Vesting !
Er staat hier meer onkruid dan wat anders, gras-aren bv. De groenstroken bestaan uit niet
onderhouden heesters en zaailingen van bomen die uiteindelijk problemen gaan opleveren
Er staat onkruid op de stoep.
Er word op bepaalde plekken alles gedaan en 5 meter verderop staat gewoon het onkruid 1.5m
hoog. - er word in het broedseizoen ook gewoon met een bosmaaier bij de sloot achter mijn huis
gewerkt. Een sloot waar altijd veel watervogels hun nest en jeugd hebben.
Er wordt meer zooi van gemaakt en slecht onderhouden.
Er wordt te weinig gedaan aan onkruid tussen tegels en stenen op voetpaden
Er wordt vaak heel laat gemaaid waardoor het gras al veel te hoog staat om het netjes te maaien
en als er al gemaaid is blijft de rotzooi liggen en als je vraagt wanneer dit weggehaald wordt dan
krijg je wel een antwoord dat dat snel gebeurd maar het gebeurd gewoonweg niet.
Fiets eens door de ravensehoek en daarna door de kooistee, zoek dan de verschillen!
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Geen enkel overleg met bewoners
Gewoon direct voor m'n huis al. et Trambaanpad. Dat is mongolide te oemen, zo erg. Rest van
Hellevoetsluis, op sommige lokaties na, dat dan weer wel, idem. Heel Hellevoetsluis klaagt steen
en been en de gemeente slaapt door. Daarom blij met dit onderzoek, dat dan weer wel
Gewoon om je heen kijken Het is om te huilen
Gras wordt sporadisch gemaaid, pas als het 25 cm hoog staat, en dan zeer slordig
Groenvoorziening heeft weinig verstand van groen, vb; maaien wanneer broedtijd is?????
Heel veel hoog onkruid en ik moet regelmatig bukken om niet met mijn haar een struik of boom
te raken. Zowel lopend en met de fiets, mijn hond(je) stond pas tot zijn oksels in het gras.
Heel veel onkruid tussen de tegels
Heggen worden veel te laat gesnoeid, staan zeer dicht op de weg en struiken groeien er op
sommige plekken volkomen ongehinderd de weg op. Denk bijvoorbeeld aan de weg langs Cape
Helius. Daar groeit zo wat een bos over de weg nabij de afslag naar de jachthaven. Ook steekt de
heg daar steevast over de weg heen, en op weg naar de scholen is de heg zo hoog dat er met
geen mogelijkheid iets gezien kan worden
Helius, het stuk bij de tramhaven, oude Moree, Boomgaardhoek
Het groen onderhoud is ver beneden de maat. Onkruid wordt amper iets aan gedaan. En als het
al wordt weggehaald is dit pas nadat het al nieuw zaad heeft verspreid. Dit moet je veel eerder
en vaker weghalen. Dan wordt het vanzelf minder en is er mi der onderhoud nodig. Het onkruid
dat nu wordt geschoffeld wordt terug de perken in geblazen door een blower. Dan kan je het net
zo goed niet doen
Het is duidelijk dat groenbeheer een sluitpost is bij de gemeente, maar zelfs dan kan met beter
beleid een beter resultaat bereikt worden. bladblazen in een lege straat is zo'n
verspillingsvoorbeeld. Net als te vroeg maaien waardoor het veel meer moeite kost "om er
doorheen" te komen als wanneer een later tijdstip wordt gekozen. Ik heb 3 mensen 2 dagen zien
schoffelen in een plantsoentje van 10 x 10 meter! VErspilling van energie en geld. Er zijn zoveel
voorbeelden te geven!
Het lijkt er tegenwoordig op dat er pas actie wordt ondernomen na een melding via het
gemeentelijke meldpunt.Vast periodiek onderhoud dekt de lading niet meer. Verpaupering slaat
toe in de gemeente
Het maaien zonder rekening te houden met de bijen etc en het laten liggen van gemaaid gras ed
zodat het gras er onder ook gaat rotten
Het onkruid groeit tegen de klippen op en word slecht bijgehouden.In de straten groeit het
tussen de tegels door.Dat is nooit geweest!t
Het onkruid staat overal hoog langs de wegen, terwijl ze al weken in die wijken bezig zijn
Het onkruid staat zeer geregeld erg hoo in de Herman Heijermanstraat en AM de jonglaang in het
groen, slecht weggehaald en ook bij trottoir en wegen
Het snoeiwerk kan beter sommige hoeken zijn onoverzichtelijk door wildgroei
Het wordt niet onderhouden helemaal niet meer sinds andere groenvedrijf het doet lindeloof
was beter
Het ziet er niet uit. Haven van hvoet een groot onkruid gebied.
Hierboven al benoemd. Ga zelf eens wandelen zie je het zelf
Hoog en veel Onkruid
Ingang bonsen hoeck
Is achter uit gegaan sinds het over is gegaan naar ander bedrijf.,, en je mensen van de groen
verzieking niet in het Nederland aan kan spreken. Mensen die een baan zoeken in Hellevoetsluis,
mogen fijn buiten de gemeente solliciteren.
Kan stukken beter
Kapot gereden gras, overwoekerende klimop op bomen die afsterven
Kijk eens naar de situatie langs de Amnesty IIlaan. Of het gebied rondom de tennisbanen van US
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Kijk eens op FB bij: Groenverzieking Hellevoetsluis, voorbeelden genoeg.
Kijk maar op straat
Klaverruiter is opgeknapt, maar is VN-missie onkruid geworden. Heel slecht
Komeet voorkant relatief hoog. Achter woningen aangelegde plantenperkjes voor met onkruid
en ontlasting honden katten
Maaien van het gras lijkt maar sporadisch te gebeuren
Momnteel is t rommelig
Niet opruimen van snoei-afval. struiken zijn gesnoeid in mei/juni, wat naar mijn weten niet mag
i.v.m. broedseizoen
Omdat m.i alleen op de “zichtplekken” groen redelijk onderhouden wordt, maar op vele
onzichtbare plaatsen het 1 grote zooi is. Het feit dat ik elk jaar de gemeente moet mailen dat er
achter onze schuur ook onkruid groeit zegt al genoeg.
Onderhoud is erg achteruit gegaan. Voet- en fietspaden en parkeerplaatsen staan vol onkruid
(kniehoogte) en worden langzaam steeds 'groener'. Verwijderen van onkruid gebeurt alleen
motorisch. Wortels blijven achter. Ook het snoeiafval blijft vaak liggen en waait door de hele
wijk. Hierdoor ontstaat er steeds meer wildgroei. Wijk is zienderogen achteruit gegaan. Meer
aandacht voor groen in andere wijken dan Bonsen Hoek en Ravense Hoek is gewenst. Is nu niet
in verhouding.
Onderhoud is vaak slordig, resten blijven liggen
Onderhoud wildgroei
Onkruid bestrijding voetpaden
Onkruid staat bij het gras heel hoog, gras wordt kapot gemaaid. Tussen de struiken staat onkruid
soms tot en meter hoog. Je merkt door jaar dat er mensen lopen die geen feeling hebben met
groenvoorziening.
Onkruid staat meter hoog op de pakeerplaats
Onkruidbestrijding en gras maaien in Den Bonsen Hoek en de Ravense Hoek is zeer slechtJ
Onkruidbestrijding schiet te kort, honden worden nog (te) veel op groen uitgelaten.
Op de Gorslaan o.a. overhangende begroeiing zodat de styraat zeer versmald wordt; Plantsoenen
en sloten niet onderhouden worden (o.a.waterpest en algengroei) bijzonder slecht onderhoud
van struiken en half dode bomen. Kortom ondeskundig personeel op de afdeling van de
Gemeente en uitvoerend personeel.
Op plaatsen waar het in het verkeer onoverzichtelijk wordt door teveel groen mag er wel wat
vaker en sneller gesnoeid worden.
Over t algemeen is het een slecht onderhouden visitekaartje.
Overal onkruid.
Platgemaaide dagslelies op veldje schuin tegenover de molen
Repel
Rozenperken die verstikken door de witte bessen struiken,zonde
Ruimen niets van het geschoffeld op. Bij het maaien van het gras wordt er ook niets opgeruimd..
zo onnodig.
Slecht onderhoud en onbekwaam personeel
Slecht vakwerk,
Slechte communicatie, weinig aansturing naar aannemers
Snoeien en maaien gebeurt veel te laat en te weinig. Vooral in de oudere wijken binnen de
gemeente is er minder aandacht voor onderhoud dan in de bonse en ravensehoek
Snoeien struiken en bomen gebeurt te weinig
Speelveld is zo hobbelig als berglandschap en vol met mollen dus gevaarlijk en de bomen die er
nog staan gaan steeds schuiner staan die vallen tzt nog op de huizen
Stoofweg, Rijksstraatweg, Oostdijk; eigenlijk elke weg in Hellevoetsluis....Perken bij
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vluchtheuvels; alles maar dan ook alles is en wordt verwaarloosd.
Struiken
Struiken die nodig gesnoeid moeten worden
Te veel onkruid
Te weinig controle erop en te weinig onderhoud
Te weinig onkruidbestrijding. Bossages te hoog, waardoor slecht zicht. Plantsoenen zien er
onverzorgd uit.
Tegenwoordig moet je eerst meldingen maken bij de gemeente om uiteindelijk het stukje
gemeentegrond gemaaid te krijgen.
Teveel onkruid op en langs paden
Veel onkruid
Veel onkruid of verwaarloost
Veel onkruid, woekeren van perken, weinig bloemen, veel oude uitgegroeide planten in onze
wijk.
Veel onkruid!
Veel overwoekerd door onkruid, of je maakt een border, of je laat de natuur zijn gang gaan en
maait 1-2 keer per jaar!
Verkeerde bestrijding Japanse Duizendknoop.
Voornamelijk de overwoekerend van beplanting aan de zijkanten van de paden. Regelmatig
wordt ik opzij gedrukt en beland dan met mijn enkels in de doornen
We worden overwoekerd door onkruid
Wegbranden stokrozen, zooitje ingang gemeentehuis, zie eigenlijk de Facebookpagina
Groenverzieking Hellevoetsluis
Weinig diversiteit, geen tot weinig bloemen, veel onkruid
Welig tierend onkruid, kaalslag in plaats van snoeien, verkeerd en onzorgvuldig maaien
Wij hebben al een aantal keer gebeld over het groenbeheer in onze straat (De Balder) en worden
iedere keer van het kastje naar de muur gestuurd
Wij kwamen ruim 4 jaar geleden in het melkpan te wonen , wat ons opviel daar hoe netjes en
verzorgd alles eruit zag werd bijna wekelijks geveegd geen onkruid kwam tussen de tegels door
het mooi plein met vijver was vooral van boven af mooi te aanschouwen met die symmetrische
vormen en nu binnen 2 jaar is daar niets van te zien de ronde vormen van bomen weg , de
kogelvormen van bomen weg , de platte vormen weg de helft doet het niet meer , gek he , als je
met vorst snoeit en zonder enig idee te hebben hoe je een leiboom moet snoeien , de vijver geen
zicht op riet staat 2,5 meter hoog , onkruid groeit op de bestrating met als gevolg losse tegels
Wijk Kooistee
Wijk Wittenshoeck; bomen in slechte gevaarlijke staat, onkruid wordt zeer beperkt verwijderd en
als ze al komen dan blijft veel staan. Ik woon tegenover het leegstaande schooltje aan de
ploegschaar en kijk al 7 jaar tegen een zeer verwaarloosd geheel aan, waaronder de tuin ervan.
Word gesnoeid met grof materiaal en onkruid en bramen blijven staan. Kijk rond zwembad
Wordt te weinig gedaan en ook slecht. Laatst is bij ons de graszode bijgesneden, maar alles is
scheef gesneden. Het ziet er niet uit. Daarnaast zij er bomen die over looppaden hangen die
nooit bijgesnoeid worden.
Wordt teveel gebouwd
Ze laten schoffel en maai afval liggen, ze halen het verkeerde weg bloemen verdwijnen en
onkruit blijft staan.
Ze letten niet op de keien spring soms gewoon tegen je auto als ze zo''n apparaat bezig zijn
Zeer slecht snoeibeleid, veel te hoge bomen in wijken. Veel oude alleen groene bebossing
Zie antwoord vraag 3.1
Zie boven, 2 toelichtingen
Zie boven.
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•
•
•
•
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•
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Zie bovenstaand.
Zie de facebookpagina : groenverzieking Hellevoetsluis
Zie eerdere opmerking
Zie grasveld bij en om de kerkhoekstraat in Nieuwenhoorn .
Zie hier boven
Zie hierboven!
Zie hieronder
Zie toelichting
Zie toelichting hierboven
Zie vorige vraag
Zie vraag 5
Zie vraag 5 , verder lijkt het vakmanschap van de onderhouders ver te zoeken

Ik heb geen voorbeeld (8%)
Weet niet (1%)
Toelichting
Voorbeeld:

•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

Ik heb geen
voorbeeld

•

Als dode bomen weggehaald worden plaats dan nieuwe , als men nieuw groen
planten geef het water anders is het weggegooid geld
Bekijk filmpje op Groenverzieking Hellevoetsluis eens, dan is alles u duidelijk
hoop ik.
En de melding over de beplanting in de Herman Heijermanstraat is ook nog
steeds niet opgelost
Gebruik round up voor de (fiets) paden en de weg.
Ik heb een klacht ingediend bij de Gemeente hierover, bij ons in de straat lijkt het
wel ene jungle, zo veel onkruid dat er staat, de bossages worden ook niet (goed)
onderhouden en leveren zeer onveilige situaties op. Hellevoetsluis en met name
onze wijk is ontzettend achteruit gegaan de afgelopen jaren
Ik heb soms het idee dat er als een kip zonder kop planten weggehaald worden,
en met zware machine`s werken in het broedseizoen getuigt van onkunde
In 2008 ben ik in Hellevoetsluis komen wonen. Toen kon ik genieten van het
groen en hoe netjes alles erbij lag. De laatste jaren is dit omgeslagen. Ik loop
dagelijks door de straten en vind het triest hoe alles er nu bij ligt. Tis toch het
visiteplaatje van Hellevoetsluis!?
Worden niet voldoende onderhouden , daardoor gaan ze woekeren en groeien .
Hierdoor ontstaan er onveilige situaties. Als automobilist zie je bijv een klein kind
over het hoofd als die opeens achter de struiken vandaan komt
Zie eerdere opmerkingen. Er zou meer budget moeten zijn voor het openbaar
groen in deze gemeente. Juist nu zouden gemeenten moeten aspireren om zo
groen en zo bij-vriendelijk mogelijk te willen zijn, niet alleen op papier maar
vooral in daden. En voor die daden heb je ook budget nodig.
Zie voorgaande commentaren...Zie de stukken in de media...Hellevoetsluis en
beheer van openbaar groen is niet echt een match....
Het groen wordt zeer slecht onderhouden. Vroeger zag je nog regelmatig een
veegmachine maar die zie ik nooit meer. Het gras werd iedere 2 weken gemaaid,
dat is ook niet meer. Het onkruid is onbeheersbaar zo verschrikkelijk ziet het
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•

eruit. Bosjes worden niet goed op tijd gesnoeid zodat het loop of fietspad
automatisch smaller wordt.
Het valt wel erg op dat er in de duurdere wijken meer groen en ook mooiere
planten staan.....in iedere wijk hoort dat hetzelfde te zijn want iedereen betaalt
hiervoor.
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Ten slotte sluiten we af met uw tip voor het mooiste stukje groen in onze gemeente.

4 Wat is volgens u het mooiste stukje groen in de gemeente
Hellevoetsluis? (n=204)
Mooiste stukje groen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanrijroutes naar Hellevoetsluis. De Courtine, koste handenvol geld.
Als het bijgehouden wordt en de hondenpoep vaker wordt opgeruimd is het Ravense hoek park
het mooiste stukje groen in de buurt
Bij de vestingpoort en de Koningskade
Bij het land van Paling
Bij mij voor de deur omdat ik het zelf geplant heb!
Bomen
Bomen op de Plataanlaan, verder dieptriest, neem een voorbeeld aan de bermen op Goeree
Overflakkee
Bonsen Hoeck
Daar waar de natuur, natuur mag zijn.
Dat is bij het Kooisteebos. Waterpartijen en groen. Helaas niet erg bekend omdat het wat
afgelegen ligt
Dat is weg en daar staat nu een vakantiepark + hotel op. Dat zegt genoeg hoe de gemeente met
de natuur omgaat. Alles voor het geld / toerisme. Zo jammer.
Dat natuurgebiedje bij de Grasweg/trambaanpad
De A.I. laan en de rotondes
De bomen op de Glacisweg en Brielsestraatweg
De gorzen langs het Haringvliet.
De hoek tussen vuurtoren en Aquarius vind ik mooi, de oever langs de Zeedijk is ook mooi. Het
zijn vaak kleine plekjes die wel met rust worden gelaten en de prachtigste bloemen geven!
De looppad langs de Nelson Mandelalaan
De plantaanlaan ter hoogte van de bushaltes dat stuk met bomen over de weg, in voorjaar en
zomer. Heel mooi!
De Plataanlaan en o.a. de binnendijk met het speelveld.
De platanen aan de Plataanlaan.
De polder
De vesting
De vesting wallen aan de kant van het strandje.
De wallen
De wallen in de vesting
De wallen van de vesting
De wallen.
De wilgendijk
Dib
Dibbetsplantsoen
Dibbetzplantsoen
Duingebied (2x)
Gebied rond Quackjeswater
Glacisweg en de wallen
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Gorzenpad
Goudkust
Grasveld bij de glasweg
Helaas de ravenspark, daar was wel geld voor beschikbaar
Heliuspier - oost ! Svp niet strippen. Maar is geloof ik van CapeHelius
Het duingebied.
Het groen rondom Historyland
Het grote strand en dan daar dat duingebied
Het Ravense hout voor de kap
Het ravensepark
Het Wilgenpad
Ieder stukje groen is mooi:)
Kooistee bos
Kooistee bos aan het water
Kooistee park
Kooisteebos (4x)
Kooisteebos al mis ik de bloemen.
Kooisteebos hoewel daar ook opruimplicht zou moeten gelden zodat het voor iedereen leuk is
Kooisteebos, dijk, haringvlietgebied
Kop vd struytse zeedijk (bij de jachtwerf)
Langs de amnesty
Meerdere plekken
Mijn complimenten voor Hellevoetsluis: heel veel mooie stukje groen!
Mijn eigen bijvriendelijke achtertuin, bijvriendelijke tuin van de DoeDijk (Tolweg) en gelukkig nog
een aantal particuliere tuinen
Natuurgebied aan het Gorzenpad/duinen Haringvliet
Natuurgebied naast het fietspad gorzenpad, geef het nog een paar, dan zal de gemeente hier wel
een megalomaan touristentrekpleister neer gaan zetten....want centjes he..
Onze natuurspeeltuin
Oude naturisten camping voorvoorseweg
Park Ravense Hoek
Park Vlasakkerlaan
Parken en bos bij quackwater.
Parken kooiste en nieuwehoorn
Parkje tussen brandweer en Cricketpad. Mooie oude bomen, beetje glooiing en veldje om te
spelen zonder allerlei speelattributen!
Plataanlaan (3x)
Prak vlasakkerlaan kanaalweg oost ,als het beter wordt onderhouden.
Pruimenboomgaard boj de parnassialaan in wijk Nieuw-helvoet
Quackgors (3x)
Quackjes bos.
Quackjeswater
Quakstrand
Ravenhoeve
Ravense bos
Ravense bos, ondanks alle gekapte bomen.
Ravense hoek park
Ravense hoek.
Ravense hout
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Ravense park
Ravense park.
Ravensebos
Ravensebos.
Ravensehoek park
Redelijk mooi bij de flats langs het Haringvliet
Rotonde Plataanlaan, Sprong....
Speelgebied naast kinderboederij Kerkestee
Struytse zeedijk
Struytse Zeedijk, Kooisteebos
Trambaanpad naar buitenpolder
Vanaf de Heliushaven langs het fietspad richting het strand
Vesting (4x)
Vesting en langs Haringvliet
Vesting wallen
Vesting wallen.
Vestingwallen (2x)
Vlindertuin aan de Bremstraat, is groen, door wijkbewoners ingericht en onderhouden en goed
voor bij, vlinder en andere insecten
Voetbalvelden , die worden goed onderhouden.
Voor mij toch wel de Wallen!!
Waar ik woon
Wallen (2x)
Wallen bij de glaciesweg
Wallen maar dan wel met meer bloemen!!!
Wallen Vesting, Ravense park, Zeedijk
Wijk Kooistee als
Wildgroei Nelson Mandela wandelpad
Wilgenpad
Zeedijk
Zeedijk maar ook daar wordt het grootste gedeelte kapot gemaaid.
Zuiderfrontier

Hellevoetsluis kent geen mooie stukken groen (13%)
Weet niet (26%)
Toelichting
Mooiste stukje
groen:

•
•

•
•

Binnen Hellevoetsluis: Ravense bos; Omgeving bij Plataanlaan tot aan de zeedijk; Groen
in/ rondom de vesting;
Cape Helius - pier is een landje-biotopje op zich. Er zouden meer van zulke stukjes moeten
als 'beschermd struingebied' , kan een poldertje zijn , een bosgebiedje , een
moerasgebiedje. En ook nog echte beschermde gebiedjes , waar je niet in mag. Goed als
ecologische verbindingszones naar de grotere gebieden.
Daar woon ik en vind het park mooi. Tevens vind ik het langs het kanaal fijn dat er niet
gemaaid wordt.
De wijk goed onderhouden wordt door groen verzorging.
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Hellevoetsluis
kent geen mooie
stukken groen

Ik mis groen In de vesting, daar dit ons toeristische trekpleister is. Waarom geen stukje
groen naast cape helius, braakliggend grasveld? Of wat meer groen op de struytse hoeck?
Beschutting is niet verkeerd met deze warme zomers. Mooie boom op V&D plein met een
zitje?
Kijk je vlak voor je, dan lijkte daar kaal. Kijk je om je heen dan zie je ontelbaar veel
bomende mooi gerangschikt staan.
Ondanks of misschien juist dankzij dat er niets aan gedaan word is het een genot om er
naar tekijken en de vogels ( o.a.koekoek) vinden het ook een fijne plek

•

Andere gemeenten hebben een duidelijk onderhoudsplan voor het openbaar groen, vaak
ook gecombineerd met aantrekkelijke kinderspeelplaatsen (Ik kom veel in Harderwijk),
maar ook buurgemeente Brielle is al aantrekkelijker om te zien

•
•

Er waren mooie stukken groen. Maar allemaal om zeep geholpen door de
groenverzieking.
Er zijn stukken om fijn te wandelen maar echt mooie stukken groen zijn er niet

•

Hebben we helaas niet meer ,wat er was word bebouwt of niet onderhouden.

•

Het is groen maar daar is alles mee gezegd. Bijen en vlinders hebben hier weinig aan.
Zoals eerder gezegd, meer inzaaien voor de insecten
Ik zal geen mooi plekje groen kunnen vinden het is overal een zooitje .
Is een en al onkruid.
Overal onkruid en slecht onderhoud. Veel gemeentebelasting betalen en er uitermate
weinig groenvoorzieningen voor terugkrijgen.
Nogmaals totaal wanbeleid hier in Hellevoetsluis op de afdeling groenvoorziening. Het
wordt tijd voor nieuwe mensen bij deze gemeente.
Vroeger was dat haring vliet maar daar is het ook slecht

•
•
•

•
Weet niet

Een mooi stukje groen waar de gemeente voor verantwoordelijk is kan ik u helaas niet
(meer) noemen. Dat was jaren geleden, toen wij hier kwamen wonen, wel anders: toen
waren wij trots op het openbaar groen. Dat is helaas al heel wat jaren geleden. Triest !!!
Er zijn veel plekjes waar groen is, maar waar zijn de bloemen en struiken die goed zijn
voor de bijen en vlinders
Hier staan schitterende bomen. Maar elk stukje groen is mooi en waardevol!

•
•

De Sportbuurt in ieder geval niet.
Er zijn zoveel mooie plekjes groen in de gemeente. Vijver bij het Politiebureau, vijver bij
winkelcentrum de Jachthoorn, Park in de Ravenshoek

•

Ik weet niet hoe bepaalde stukken heten. Wat ik mooi vind, is ook de combi met de
omgeving: Een bomenlaan bij een bepaalde bouwstijl vind ik al schitterend.

•

In de polder wordt veel gewandeld. Automobilisten houden vaak geen rekening met deze
wandelaars. Je mag er 60 rijden maar het zou fijn zijn als duidelijk wordt door borden o.i.d
dat het hoffelijk ik om vaart te minderen wanneer er wandelaars zijn.

•

Je kan het een niet met een ander vergelijken. Maar denk dat al het groen er mooier van
wordt als het goed onderhouden wordt!
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•

Zou het echt niet weten op het moment

2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Mediapartner
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:

TipHellevoetsluis
Groot Hellevoet
Groenonderhoud
08 juli 2019 tot 17 juli 2019
213
6,7% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
7
19 juli 2019

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 ±6,7%.
Het betrouwbaarheidsniveau geeft de verwachte kans aan, dat bij herhaling van de meting onder
gelijke omstandigheden, een zelfde resultaat wordt verkregen.

Methodiek
o
o
o
o

De vragenlijst is opgesteld in overleg met Groot Hellevoet.
Op 8 juli 2019 is de enquête met een begeleidend schrijven naar de leden van het Tipburgerpanel gestuurd.
Op 15 juli 2019 is een herinneringsmail gestuurd.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

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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3. 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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4. 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
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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