
BUURTONDERZOEK Brielle Zwartewaal

Buurtonderzoek in Zwartewaal in de Hellehoek en de Gootsehoek op 3 maart 2018

Hierbij gaven 21 bewoners aan de deur en een 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-3 PLUS-punten is gebaseerd op de volgende vraag: "Wat is het grootste pluspunt aan 

jouw/uw buurt?". Hierop werden 34 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 31 antwoorden gegeven (sommige bewoners noemden meer 

dan een minpunt).
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● Nee, daar ben ik niet bekend mee (Geen probleem)

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

● Kent jongelui.

● Lange wachtlijsten, zusje kan geen woning vinden.

● Maar inderdaad niet makkelijk.

● Jongeren zijn vertrokken, komen later terug. Seniorenwoningen bouwen.

● Zoon van 45 jaar kan hier geen woning kopen.

● Kinderen zijn weg gegaan naar Spijkenisse. Woningen bouwen voor ouderen.

● Goed plan.

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:

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

jouw/uw buurt kunnen veranderen?".  Hierop werden 23 suggesties door u gedaan. De Top-6 

suggesties treft u hieronder aan.
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● Heeft zelf 2 kinderen. Ook voor ouderen bouwen.

● Wel mee eens.

● Goede banen.

● Jonge jongen (19) wil op dorp blijven wonen.

● Er zijn een fors aantal kinderen die werk en een huis zoeken en daarom elders terecht 

komen daardoor vergrijst Zwartewaal en omdat er op bepaalde plaatsen niet gebouwd mag 

worden ( geluidshinder) terwijl Heenvliet en Brielle wel veel huizen bouwen waarvan wij niet 

kunnen kontroleren of daar geen beperkingen gelden. In de nieuwe leefbaarheids visie op 

de plaats van de Gaffelaar en er tegenover worden te dure huizen gebouwd en de 

gemeente weigert hulp bij aanschaf van een koophuis vanuit een daarvoor bestemd potje. 

● PLUS-Overig= Dorps - MIN-Overig= Buurt gaat achteruit agv komst van mensen uit grote 

steden - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= stoeptegels en bestrating Schaffelaarplein - 

GEWENSTE VERANDERING-Overig= Nieuwbouw luxe appartementen 

● PLUS-RustigeWoonomgeving= Weinig auto's - PLUS-Overig= Huiselijk - GEWENSTE 

VERANDERING-OnderhoudOpenbareRuimte= Meer variatie in plantensoorten, nu alleen 

struiken.

● PLUS-Overig= Dorps. 

● PLUS-Bereikbaarheid= met de auto - PLUS-Overig= Landelijk, dichtbij stad - MIN-Troep= 

Zwerfvuil - MIN-Bereikbaarheid= OV, zeker in de avond - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= 

Het lijkt wel een groene stad, alle borden zijn begroeid met mos - GEWENSTE 

VERANDERING-Overig= Hellemaal geen windmolens, ook niet op zee. Zoek maar andere 

bronnen van energie. 

● MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= Onder meer sneeuwruimen, maar ook groen bijhouden

● MIN-Overig= Huizenbouw voor de deur (nieuwbouw) - GEWENSTE VERANDERING-Overig= 

Dorpsraad draait goed, weinig bij betrokken.

● PLUS-Overig= Hier geboren en blijft. Begraafplaats weer netjes gemaakt - MIN-

OnderhoudOpenbareRuimte= Zwartewaal hangt erbij, alles voor Brielle.

● MIN-Overig= Informatievoorziening mbt "De Put" - MIN-OnderhoudOpenbareRuimte= 

Strooien - GEWENSTE VERANDERING-Overig= 1 gemeente op VP om echte problemen op te 

pakken. We kunnen onvoldoende tegenkracht bieden aan de grote partijen.

● PLUS-RustigeWoonomgeving= Ook voor kinderen - GEWENSTE VERANDERING-

OnderhoudOpenbareRuimte= Er komt nu wel wat, maar het kan sneller.

● GEWENSTE VERANDERING-Parkeren= Meer parkeerplaatsen, betere vakindeling.

● MIN-RustigeWoonomgeving= Geluidsoverlast van de industrie. MIN-WeinigWinkelaanbod= 

er is niets.

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

opmerkingen gemaakt:
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