
BUURTONDERZOEK Oudenhoorn

Buurtonderzoek in Oudenhoorn op 28 februari 2018, rondom de Julianastraat, Beatrixstraat en 

omgeving.

Hierbij gaven 18 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-4 PLUS-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste pluspunt aan 

jouw/uw buurt?". Hierop werden 26 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 28 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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● Ja, er moet nieuwbouw komen

● Nee, ik ben tegen nieuwbouw

●  Ik weet het niet/geen mening

● Anders verdwijnt alles, slaapstad

● Dorp moet groter worden

● In Nieuwe Tonge gaan wonen omdat er niets is. Zoon ook verhuisd.

● Dan komt er meer reuring

● Passend in de omgeving

Nieuwbouw in Oudenhoorn.

Als er geen nieuwbouw komt in Oudenhoorn, dan zal het steeds meer een 

‘doorgangsdorp’ worden. Om de voorzieningen op peil te houden (dorpshuis, 

school, winkel) is het dan ook noodzakelijk dat er wel nieuwbouw komt. Alleen 

dan blijft Oudenhoorn een leefbaar dorp met een levendige toekomst.

Daarbij werden ook nog de volgende aanvullende opmerkingen gemaakt:

De vraag hierover luidde: "Wat vindt u van deze opstelling?" 18 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 22 suggesties door u gedaan. De Top-4 

suggesties treft u hieronder aan.
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● Passend in de omgeving

● Anders geen school meer, geen dorp meer

● Beetje, niet teveel

● Hooguit wel vervanging niet toekomstbestendige woningen. Focussen op opknappen 

bestaande woningvoorraad. Is op zichzelf al een forse opgave. 

● Er staan al best veel woningen te koop in Oudenhoorn. Daarnaast trek je mensen aan die 

niet gewend zijn aan het 'dorpse' wat de sfeer en de betrokkenheid in het dorp niet ten 

goede komt. 

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= School in stand houden

● MIN-SocialeCohesie= Als je van buiten komt, hoor je er niet echt bij - GEWENSTE 

VERANDERING-Overig= Vergrijzing

● MIN-Overig= Geen uitgaansleven, het is een echt slaapdorp

● MIN-Winkelaanbod= Winkel heeft te weinig spullen

● PLUS-Overig= Alles is Plus

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= Stoep verzakt - GEWENSTE VERANDERING-

Hondenpoep= Poepzakjes en vuilnisbak op uitlaadveld - GEWENSTE VERANDERING-

OnderhoudOpenbareRuimte= Rommel hangjeugd

● PLUS-Overig= Bij Hellevoet thuis horen

● PLUS-Overig= Weinig politie -GEWENSTE VERANDERING-K= Met name voor jongeren

● GEWENSTE VERANDERING-Overig= Meer huizen

● MIN-Overig= Slecht onderhoud privé tuinen - GEWENSTE VERANDERING-

OnderhoudOpenbareRuimte= onderhoud groen

● PLUS-Overig= open polders - MIN-Woningen/Overig= slecht onderhouden woningen en 

tuinen - GEWENSTE VERANDERING-Woningen= Prio 2 verbeteren en verduurzamen 

bestaande woningvoorraad - GEWENSTE VERANDERING-Overig= Prio 1: polders open 

houden / geen windmolens (op zee efficiënter en rendabeler) -  GEWENSTE VERANDERING-

Verkeersveiligheid= Prio 3: verkeersveiligheid - GEWENSTE VERANDERING-Bereikbaarheid= 

Prio 4: behoud buslijn 106 GEWENSTE VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= Prio 5: 

kwaliteit openbare ruimte 

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

opmerkingen gemaakt:
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