
BUURTONDERZOEK Westvoorne

Buurtonderzoek in Rockanje rondom de Moerbeistraat en in Oostvoorne rond de middellandweg 

op 24 en 25 februari 2017

Hierbij gaven 46 bewoners aan de deur en 2 via het internet hun mening over hun buurt. Ook 

vroegen wij hoe zij het gemeentelijk beleid op het gebied van Natuur & Duurzaamheid ervaren. 

Hieronder staan de resultaten van dit buurtonderzoek.

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

jouw/uw buurt?". Hierop werden 84 antwoorden gegeven (sommige bewoners noemden meer 

dan één pluspunt).

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

jouw/uw buurt?". Hierop werden 74 antwoorden gegeven (sommige bewoners noemden meer 

dan een minpunt), terwijl bijna een op de drie mensen geen minpunten van hun buurt konden 

noemen.

8%

8%

10%

17%

21%

Overlast

Sociale Cohesie

Voorzieningen voor

kinderen / jeugd

Hondenpoep

Parkeren

Top-5 MIN-punten
% van 48 respondenten

8%

8%

15%

54%

63%

Veiligheid

Levendigheid / Gezellig

Woningen

Sociale cohesie

Rustige woonomgeving

Top-5 PLUS-punten
% van 48 respondenten

Samenvatting resultaten 20170225_AnalyseBuurtOnderzoek_Wvoorne2017 Pagina 1 van 5



● Goed, 

● Goed

● Voorzichtig, niet te veel struiken weghalen. Buiten gebieden echt goed.  In de wijken mag 

meer groen.

● Gaat goed. Papier gescheiden ophalen.

● Prima

● Doen hun best, gaat goed.

● Dat moet zo blijven, 

● Prima groenbeleid

● Meer bospaden. Plantsoen worden grasveld is niet goed.

● Plastic wordt gewoon met huisvuil verbrand.

● Papier en plastic afvalbak gewenst.

● Voldoende  

● Voldoende duurzaaheden 

● Is prima.

● Tevreden.

● Groene gemeente prima

Behalve bovenstaande vragen, gingen wij ook nader in op het milieubeleid. Dat 

werd ingeleid met de volgende stelling: "Westvoorne is bij uitstek een 'groene' 

gemeente; daarbij is een groen beleid van belang"

De vraag hierover luidde: "Wat vind u van het beleid van de gemeente Westvoorne met 

betrekking tot Natuur en Duurzaamheid, en heeft u hier zelf ideeën bij?"

33 respondenten gaven hierop de volgende antwoorden:

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

jouw/uw buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 58 suggesties door u gedaan. De Top-5 

suggesties treft u hieronder aan.

4%

4%

6%

8%

8%

Troep

Parkeren

Weinig Winkelaanbod

Bereikbaarheid

Voorzieningen voor kinderen / jeugd

Top-5 gewenste verandering
% van 48 responsdenten

Samenvatting resultaten 20170225_AnalyseBuurtOnderzoek_Wvoorne2017 Pagina 2 van 5



● Is erg goed

● Is prima.

● Geen interesse in milieu

● Goede zaak krijgen zonnepanelen

● Goed en mooi 

● Weet ik niet, groenonderhoud is minder

● Goed dat het hier groen is 

● Gaat goed

● Woningen hier worden duurzaam gemaakt  goede zaak 

● Er worden wel steeds meer struiken weggehaald omdat dit goedkoper is, jammer.

● Autostrand had moeten blijven: goed voor ouderen, en touristen.

● Goed.

● Prima 

● Gaat goed, samenwerking met zal. Carbietschieten is ophef om niets.

● Wordt veel weggehaald, veel gras .

● Geen energiegiezuinige woningen, woningen van gemeente. 

● Groen wordt uitgekleed, minimalistisch.

● Geen mening

● Geen mening.

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= Strandtoerisme meer aantrekkelijk: maken boulevard; 

huurwoningen voor oud en jong, gescheiden afval staken

● MIN-Overig=Verloedering - MIN-Kwaliteit woningen= te weining jongerenwoningen 

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= fitness sportschool

● MIN-Onveiligheid= inbraken

● PLUS-Overig= dicht bij strand - MIN-Parkeren= weinig parkeerruimte - MIN-Voorzieningen 

voor kinderen/jeugd=kleine speeltuintjes - GEWENSTE VERANDERING-Bereikbaarheid= 

betere busverbinding.

● MIN-Parkeren= bestelbusjes op de stoep - GEWENSTE VERANDERING-Overig= struiken 

vervangen door grasvelden  

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= zuiniger met geld omgaan: verkeersdrempels plaatsen 

en vervolgens weer afbreken, duur dorpsplein. Bewoners meer betrekken. Wensen van 

bewoners horen en honoreren.

● MIN-Natuur/Milieu/Groen=Te hoge bomen, schaduw, plaats andere bomen. GEWENSTE 

VERANDERING-Overig= voor eigen mensen mountainbiken toestaan, analoog aan 

paardenpad.

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= gezellig buurtplein, meer groen, meer winkels en 

levendigheid 

● MIN-Sociale Cohesie= buurman doet niet open. Weinig hulp onder elkaar voor 

huishoudelijke zaken - GEWENSTE VERANDERING-Overig= ouderenbeleid, ouderen moeten 

nu hun huis opeten als zij zorg krijgen.

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

opmerkingen gemaakt:
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● GEWENSTE VERANDERING-Hondenpoep= Verboden voor honden- MIN-Voorzieningen voor 

kinderen/jeugd= speel dingen voor kinderen

● MIN-Voorzieningen voor kinderen/jeugd= ye weinig speelplaatsen - GEWENSTE 

VERANDERING-Overig= supermarkt, terrasjes  

 ● GEWENSTE VERANDERING-Voorzieningen voor kinderen/jeugd= meer voor de oudere jeugd 

op het dorp. Ook voor jongeren, scooterbaan.

● GEWENSTE VERANDERING-Parkeren= parkeerplaats stuifakker

● GEWENSTE VERANDERING-Winkelaabod= meer winkelaanbod. Markt verplaatsen en bomen 

daar voor in de plaats (gezelligheid)

● MIN-Overig= huurwoningen aan Tonneboerstraat hebben eigenhandig achteruitgang 

gemaakt van woningen richting brandweg, maar scheefliggende tegels 

● MIN-Overig= in huurwoningen wordt iedereen maar geplaatst: drugsgebruikers, criminelen

● GEWENSTE VERANDERING-Bereikbaarheid= beter openbaar vervoer 

● Alles is hier goed 

● PLUS-Overig= huurcommissie werkt goed - MIN/GEWENSTE VERANDERING-Onderhoud 

Openbare Ruimte= bestrating verhoogd, water loopt nu slecht weg, blijft op de oprit staan - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= gemeente reageert traag

● Voor kinderen, trapveldjes, speelplaats.

● PLUS-Schone straten= netjes  - MIN-Overlast= hangjongeren - MIN-VerkeersVeiligheid= 

te hard rijden - MIN-Overig= weinig kinderen 

● MIN-Overig= schotelantennes - GEWENSTE VERANDERING-Overig= criminele asielzoekers 

het land uit

● PLUS-Diversiteit= Congolees gezin en oosters gezin in de straat - MIN-Overig= er woont 

een drugsdealer in de straat

● PLUS-Sociale Cohesie= veel Nederlanders  - MIN-Troep= klikos in de tuin - MIN-

Diversiteit= buitenlanders - GEWENSTE VERANDERING-Overig= beter kijken waar je 

mensen plaatstdie huren. Chaos rond huisartsen gebouw

● PLUS-Sociale Cohesie= oudere bewoners - MIN-Overlast=  Hangjeugd bij oude 

dokterspraktijk - MIN/GEWENSTE VERANDERING-Troep= containers en oude fietsen in de 

tuinen en op straat. Afdwingen dat tuinen onderhouden worden. Schotelantennes

● MIN-Overlast= te veel asielzoekers , ruzie, ruit eruit  geslagen. Vechtpartij, gisterenavond 

gebeurd . - GEWENSTE VERANDERING-Voorzieningen voor kinderen/jeugd= meer 

speelgelegenheid kids

● MIN-GEWENSTE VERANDERING-Bereikbaarheid= slechte toegangkelijkheid voor 

slechtzienden, onvoldoende zebra's, bomen op het voetpad Stationsweg (foto ter illustratie 

genomen) - GEWENSTE VERANDERING-Overig= stembureau beter instrueren omtrent hulp 

bij stemmen voor slechtzienden

● PLUS-Sociale Cohesie= volksbuurt, ons kent ook - MIN-Overig= verpaupering door nieuwe 

bewoners uit de stad - GEWENSTE VERANDERING-Overig= politiek meer samen werken, 

betere samenwerking tussen partijen 

● MIN-Natuur/Milieu/Groen=Minder groen door bezuinigingen - MIN-Kwaliteit woningen= 

Weinig onderhoud oudste woningen. Ook geen participatie aan zonnepanelen terwijl locatie 

perfect is. MIN-VerkeersVeiligheid= te hard rijden door bewoners, jong en oud, geen 

richting aangeven - MIN-Overig= drugspanden -GEWENSTE VERANDERING-Voorzieningen 

voor kinderen/jeugd= speeltoestellen -  GEWENSTE VERANDERING-Overig= Aanpak 

drugsoverlast
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● MIN-Kwaliteit woningen= woningen slecht, niet geisoleerd - GEWENSTE VERANDERING-

Overig= Oostvoorne moet weer zelfstandig worden - Opmerking: respondent was ook 

betrokken bij vechtpartij van gisteren

● Graag zou ik willen, dat er meer gelet zou worden op de organisaties, die bezig zijn met 

zorg en welzijn. Er moet meer duidelijkheid komen, welke organisaties zich bezig houden 

met welke speerpunten. Bijvoorbeeld, laat het Rode Kruis zich bezig houden met hulp bij 

rampen, de Zonnebloem met mensen met een lichamelijke beperking met neiging tot 

eenzaamheid, St. Mee met mensen, die een geestelijk probleem hebben? Enz.enz. Geef niet 

overal zomaar een budget mee.
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