
BUURTONDERZOEK Brielle Rugge

Buurtonderzoek in Brielle in de buurt Rugge op 3 februari 2018

Hierbij gaven 22 bewoners aan de deur, of een enkele keer via internet,  hun mening over hun 

buurt. Ook vroegen wij naar hun ervaringen met starters op de woningmarkt. 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 41 antwoorden gegeven (sommige bewoners noemden meer 

dan één pluspunt).

De Top-4 MIN-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste minpunt aan 

jouw/uw buurt?". Hierop werden 15 antwoorden gegeven (sommige bewoners noemden meer 

dan een minpunt), terwijl de helft van de mensen geen minpunten van hun buurt konden 

noemen.
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● Nee, daa ben ik niet bekend mee (Geen probleem)

● Ja, ik ken dergelijke mensen (Huisvesting moeilijk te vinden)

● Zoon, geen huur onder de € 500

● Kleinkinderen, wonen in kraakpanden (kleuterschool)

● Alleen kunnen kopen danzij lening van de ouders

● Er zijn te weinig sociale huur woningen

● 2 zoons kunnen geen huis krijgen, krijgen alleen geen hypotheek

● Studenten. Al 7 jaar op de wachtlijst

● Buurjongen om die reden verhuisd naar Hellevoetsluis

Woningbouw voor starters. De PvdA Brielle wil dat er meer gebouwd wordt 

voor starters op de woningmarkt. Kent u in uw omgeving jonge mensen die 

moeite hebben met het vinden van huisvesting?

Daarbij werden ook nog de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt:

De vraag hierover luidde: "Kent u in uw omgeving jonge mensen die moeite hebben met 

het vinden van huisvesting?" 19 van u gaf hierop een van 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 7 suggesties door u gedaan. De Top-3 

suggesties treft u hieronder aan. Tweederde van de mensen had geen suggesties ter 

verbetering.

5%

5%

9%

9%

Onveiligheid

Overlast

Voorzieningen voor kinderen / jeugd

 Onderhoud Openbare Ruimte

Top-4 gewenste verandering
% van 22 responsdenten

11%

89%

Huisvesting voor starters
% van 19 respondenten

Geen probleem

Huisvesting
moeilijk te vinden

Samenvatting resultaten 20180203_AnalyseBuurtOnderzoek_BrielleRuggefeb2018 Pagina 2 van 3



● Nu nog te jong, te duur

● Huren is te duur

● Veel te duur

● Wil in Brielle blijven wonen

● Wijken noodgewongen uit naar anderen gemeenten, maar willen graag in Brielle blijven

● PLUS-Overig= veel Briellenaren - GEWENSTE VERANDERING-Overig= inkomens meer gelijk 

trekken

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= metro NIET doortrekken naar Brielle

● MIN-/GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= te weinig 

voorzieningen voor tussen kleuter en puber

● MIN-Onveiligheid/-Overlast= aggressieve houding rondom snackbar op winkelcentrum 

Rugge, soms onveilig, anders overlast - MIN-Woningen= weinig aantrekkelijke winkels bin 

de binnenstad/vesting

● PLUS-SocialeCohesie= te kunt hier op elkaar rekenen - PLUS-Overig= mooie omgeving - 

MIN-/GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= slecht onderhoud openbaar 

groen, maar bestrating in brandgangen

● PLUS-Bereikbaarheid= dichtbij bushalte - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= straat ligt lang 

open

● PLUS-Overig= goede buurt - MIN-/GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= 

stoep maken

● PLUS-Overig= buurtvereniging doet het goed - GEWENSTE VERANDERING-Overig= VVD 

weg

● PLUS-Woningen= huurprijs is goed - MIN-Onveiligheid= inbraken - MIN-Overlast= kleine 

irritatie - MIN-Overig= andere mensen (asielzoekers) waardoor de wijk achteruit gaat

● MIN-Onveiligheid= dreigende jongeren, dwingt tot omlopen - GEWENSTE VERANDERING-

Overig= weinig hartelijkheid naar vluchtelingen. Meer informele initiatieven steunen voor 

begeleiding

● GEWENSTE VERANDERING-WeetNiet/GeenMening= houden zoals het is

● MIN-Overig= Gemeente dempt de sloten, dat is jammer

● GEWENSTE VERANDERING-VoorzieningenVoorKinderen/Jeugd= meer jeugdactiviteiten - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= breng de sportuurtjes van vroeger weer terug

● MIN-WeetNiet/GeenMening= boten weg - GEWENSTE VERANDERING-Overig= meer 

inspraak

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= niet meer dan de helft van gergistreerde asielzoekers 

t.o.v. alle Nederlanders in sociale huurwoningen vestigen

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

opmerkingen gemaakt:
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