
BUURTONDERZOEK Brielle Vierpolders

Buurtonderzoek in Vierpolders op 17 februari 2018

Hierbij gaven 23 bewoners aan de deur, of soms 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 59 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 35 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, daar ben ik niet bekend mee (Geen probleem)

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

● Dat is een algemeen probleem

● Het is niet meer mogelijk voor mensen om een woning te vinden; dit is een algemeen 

probleem

● De kleinkinderen kunnen niet aan een huurwoning komen. De goedkope woningen zijn 

verkocht.

● Eigen zonen hebben daardoor moeten verhuizen naar buiten de gemeente

● Probleem voor de kleinkinderen

● Het is veel te duur voor starters

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

jouw/uw buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 28 suggesties door u gedaan. De Top-6 

suggesties treft u hieronder aan.

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?" 

20 van u gaf hierop een van de volgende antwoorden:
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● Via de manege. Liefst koop.

● Wijken uit naar andere gemeente. Kleindochter is bij ons ingetrokken.

● Bij particulieren. Minder tuinen.

● In Brielle

● Voor starters is Brielle en daarbij Vierpolders zeer moeilijk om aan zowel een huur als 

koopwoning te komen. Kopen omdat financiële regels steeds lastiger worden. Huren omdat 

er te veel urgentie van buitenaf voorrang hebben.

● PLUS-Overig= kleinschalig  GEWENSTE VERANDERING-Overig= woning bouw, en kleine 

kernen

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= woningbeleid, wachttijden

● GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= wateroverlast op de stoepen - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= er wordt geen actie genomen op gestuurde mails

● MIN-Verkeersveiligheid= te hard rijden

● MIN-Verkeersveiligheid= te nauwe straten, en zeer zachte bermen - MIN-SocialeCohesie= 

met let teveel op elkaar - MIN-Winkelaanbod= supermarkt is uit het dorp verdwenen - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= slecht onderhoud in de slopjes - MIN-Overig= PUSH is 

doodgebloed - GEWENSTE VERANDERING-Verkeersveiligheid= maak de straten 

eenrichtingsverkeer

● PLUS-Overig= familie dichtbij - MIN-Bereikbaarheid= slecht bereikbaar voor ouderen zonder 

eigen vervoer

● MIN-SocialeCohesie= sociale cohesie is erg achteruit gegaan; men kent elkaar niet meer - 

MIN-Overig= slecht bijhouden van de eigen tuintjes bij veel woningen - GEWENSTE 

VERANDERING-Hondenpoep= Honden zijn niet zozeer het probleem (poe wordt door de 

goede baasjes netjes opgeruimd, en er wordt hondenbelasting betaald). Katten poepen 

echter overal, en niemand die er wat aan doet - GEWENSTE VERANDERING-Overig= 

verpaupering rondom de seniorenflats

● PLUS-Overig= dorps

● MIN-Bereikbaarheid= rolstoelonvriendelijk - MIN-Overig= de gemeente luistert niet naar de 

bewoners - GEWENSTE VERANDERING-Bereikbaarheid= n.a.v. rolstoelonvriendelijkheid zal 

lijsttrekker Ben van Stijn vragen aan de wethouder stellen - GEWENSTE VERANDERING-

Overig= de gemeente moet meer luisteren naar haar bewoners

● MIN-Overig= ouderen trekken weg - GEWENSTE VERANDERING-Overig= waar gaat het oud-

papiergeld heen? Liever kleine grijze container

● MIN/GEWENSTE VERANDERING-SocialeCohesie= Deze 2 punten omdat ik in een woonblok 

woon met veel asielzoekers en laag sociale bewoners op één concentratie

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

opmerkingen gemaakt:
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