
I

PvdA PvdA Dit vindt u van uw buurt 

De PvdA was 
in uw wijk: 

de resultaten 



 Op 24 en 25 februari bezochten wij u in Rockanje rondom de 

Moerbeistraat en in Oostvoorne bij de Middellandweg; daarbij spraken 

wij met 48 van u aan de deur over het wel en wee in uw wijk. Verder 

vroegen wij u hoe u het gemeentelijke beleid op het gebied van Natuur 
en Duurzaamheid waardeert. 

 

 We spraken af u te laten weten wat u ons had verteld en wat we er mee gaan doen. 

Hier ziet u hoe u over uw buurt denkt: de Top-5 Plus- en Minpunten. 

Met u zijn ook wij gelukkig over de sterkste PLUS-punten van uw buurt: de Rustige 

woonomgeving en de Sociale Cohesie. Overigens scoort dit laatste aspect in Oostvoorne 

beduidend hoger dan in Rockanje. Dit geldt des te meer voor het PLUS-punt Woningen dat 

over all als 3e uit het onderzoek komt, maar dat is voornamelijk door de hoge waardering in 

Oostvoorne. Het omgekeerde doet zich voor bij Parkeren: dat is gemiddeld het hoogste MIN-

punt, maar vrijwel uitsluitend op grond van de negatieve waardering in Rockanje. De overlast 

door Hondenpoep is het tweede MIN-punt, iets vaker in Rockanje dan in Oostvoorne. Een 

ander MIN-punt zijn de Voorzieningen voor kinderen/jeugd, en dit geldt voor beide kernen. 

Verder is noemenswaardig dat Verkeersveiligheid gemiddeld de top-5 van MIN-punten niet 

haalt, maar wel in Oostvoorne relatief vaak genoemd wordt, m.n. door te hard rijden. 

Uw waardering over het gemeentelijke groenbeleid: in het algemeen is men daarover goed 

te spreken, met enkele negatieve kanttekeningen. 

 
Wilt u alle details van dit buurtonderzoek zien, welke acties daaruit voortvloeien, 
of onze andere activiteiten in Hellevoetsluis, ga dan naar onze website: 

 

voorne.pvda.nl en klik op BUURTONDERZOEKEN 

 
 

 

 
 

 
Op de hoogte blijven van activiteiten en de standpunten van de PvdA?  
U kunt zich kosteloos aanmelden als belangstellende via www.pvda.nl 

PVDA 
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(dit geeft aan hoeveel procent van de 48 ondervraagden deze aspecten noemden)
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http://www.pvda.nl/

