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Analyse uitkomsten PvdA Voorne Ledenpanel Februari 2019 
 
Inleiding 
PvdA Voorne heeft van 11 t/m 25 februari 2019 haar eerste ledenpanel gehouden. De drie gemeenten op 
Voorne staan voor de vraag wat men wil met betrekking tot het zelfstandig blijven: of als drie gemeenten gaan 
werken met een gezamenlijke ambtenarenapparaat, of volledig te fuseren tot een gemeente Voorne. Met het 
ledenpanel wil PvdA Voorne meer inzicht krijgen welke meningen hierover binnen onze partij bestaan, en aan 
welke voorwaarden moet worden voldaan om een van de opties als PvdA te omarmen. Met dit inzicht zullen de 
fracties in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de beraadslagingen in de drie gemeenteraden in gaan.  
Aan het ledenpanel hebben in totaal 57 leden deelgenomen. Dat is met 39,9% een bijzonder hoge respons. 
 
Tekstanalyse 
Open vragen (zoals een nadere toelichting) geven respondenten de vrijheid in eigen woorden hun mening of 
toelichting te geven. Het lezen van de open antwoorden in de context van de uitslagen vergt echter flinke tijd. 
Tekstanalyse geeft de mogelijkheid om die antwoorden nader te categoriseren en te duiden.  
Tegelijk bij het categoriseren voegen we ook een sentiment toe. Een toelichting kan bijvoorbeeld een 
opmerking bevatten over een plan of idee. Dit kan bijvoorbeeld positief (“een goed idee!”), neutraal (“idee wel 
oké”) als negatief (“ik ben het niet eens met het idee”) zijn. Het antwoord krijgt de categorie “idee”, maar de 
onderliggende boodschap is sterk verschillend. In dit geval is sentimentanalyse een grote hulp! Het sentiment 
wordt duidelijk gemaakt met een achtergrondkleur: postief is groen, neutraal grijs en negatief rood. 
De verwerking daarvan is echter een tijdrovende klus. Maar dat geeft wel een goed beeld van de antwoorden 
en draagt dus sterk bij aan het interpreteren van de uitkomsten. 
Overigens kan een antwoord meerdere categorieën bevatten. Bij de uitkomsten worden de tekstanalyses direct 
gepresenteerd bij de vraag. 
 
Woonkern 
De eerste vraag van het ledenpanel betrof de vraag in welke kern de respondent woonachtig is. Deze vraag was 
specifiek opgenomen om bij de beantwoording van de vragen te kijken naar regionale verschillen. Dat bleek 
wel degelijk het geval. In deze analyse geven we dat aan.  
Het overzicht per kern: 

 
Het aantal respondenten per kern verschilt nogal. Uit Tinte was geen enkele deelnemer, terwijl Oostvoorne, 
Oudenhoorn, Zwartewaal en het buitengebied minimaal was. Vanwege deze aantallen kunnen voor die 
woonkernen ook geen harde conclusies worden getrokken. 
 
Leeftijd 
De tweede vraag van het ledenpanel betrof de vraag tot welke leeftijdscategorie de respondent behoort. Deze 
vraag was specifiek opgenomen om bij de beantwoording van de vragen te kijken naar leeftijdsverschillen. 
Het overzicht per leeftijdscategorie: 

 

KERN % aantal

Brielle 23 13

Hellevoetsluis 40 23

Nieuwenhoorn 4 2

Rockanje 14 8

Oostvoorne 5 3

Oudenhoorn 4 2

Tinte

Vierpolders 7 4

Zwartewaal 2 1

In het buitengebied 2 1

TOTAAL 100 57

LEEFTIJD % aantal

t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar 2 1

50 t/m 59 jaar 16 9

60 t/m 69 jaar 38 21

70 jaar en ouder 45 25

TOTAAL 100 56
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Opvallend dat vooral de oudere leden hebben deelgenomen aan het panel. Eén respondent heeft deze vraag 
overgeslagen. Op basis van deze aantallen moeten we voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis 
van leeftijd. Wel kunnen we tendensen en nuancering melden. 
Het overzicht van de verdeling woonkern en leeftijdscategorie: 

 
 
 
Eén gemeente Voorne: welke voordelen? 
Bij de volgende vraag werd naar de mening van de leden gevraagd betreffende welke voorzieningen er beter 
kunnen worden als gevolg van één gemeente Voorne.  
Van met name Betere Spoedeisende hulp, Betere Ruimtelijke ordening en Betere dienstverlening m.b.t. 
gemeentelijke voorzieningen verwachten de respondenten dat deze dan beter worden. 
De verdeling per kern is: 

 
Met name de kernen met een klein aantal respondenten laten een andere mening zien. Vanwege dat geringe 
aantal mogen daar geen harde conclusies aan verbonden worden. 
De respondenten konden zelf ook een voorziening noemen. Tien respondenten hebben dat gedaan, die we als 
volgt hebben gecategoriseerd: 

 
Opvallend is dat een aantal tegenstanders van de fusie denken dat er geen voorzieningen beter worden van 
een fusie. Een ander denkt dat de voorzieningen alleen beter worden als ook met Nissewaard wordt gefuseerd. 
 
De verdeling per leeftijdscategorie is: 

LEEFTIJD/KERN

% aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % aantal

Brielle 33% 4 17% 2 50% 6 100% 12

Hellevoetsluis 4% 1 43% 10 52% 12 100% 23

Nieuwenhoorn 50% 1 50% 1 100% 2

Rockanje 12% 1 75% 6 12% 1 100% 8

Oostvoorne 33% 1 33% 1 33% 1 100% 3

Oudenhoorn 100% 2 100% 2

Tinte

Vierpolders 25% 1 25% 1 50% 2 100% 4

Zwartewaal 100% 1 100% 1

In het buitengebied 100% 1 100% 1

TOTAAL 2% 1 16% 9 38% 21 45% 25 100% 56

TOTAALt/m 29 jaar 30 t/m 39 jaar 40 t/m 49 jaar 50 t/m 59 jaar 60 t/m 69 jaar 70 jaar en ouder

VOORDELEN: 

Betere 

voorzieningen in %
Beter Openbaar 

Vervoer

Betere 

dienstverlening 

mbt gemeentelijke 

voorzieningen

Betere 

Ruimtelijke 

Ordening

Beter 

onderwijs

Betere 

Spoedeisende 

Hulp Anderszins

Brielle 10 40 50 50 20

Hellevoetsluis 36 55 59 41 77 5

Nieuwenhoorn 50 50 50

Rockanje 25 38 38 62 25

Oostvoorne 67 33 33 33 33

Oudenhoorn 100

Tinte

Vierpolders 50 50 25 50

Zwartewaal 100 100 100

In het buitengebied 100 100 100 100 100

TOTAAL 26 45 51 26 60
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Dat bij de leeftijdscategorie 70 jaar en ouder Betere Spoedeisende Hulp hoog scoort is weinig verrassend. 
 
 
Belang voorzieningen 
Bij de volgende vraag werd aangestipt dat één gemeente Voorne kan ook nadelen hebben, zoals grotere 
afstand tot centrumvoorzieningen. Vaak kunnen deze nadelen worden ondervangen door bepaalde 
voorzieningen in stand te houden. Vervolgens werd aan de respondenten gevraagd naar het belang van die 
voorzieningen. 
De respondenten benoemden de volgende top 3: 

1. Een dorpshuis in elke kern 
2. Een buurt- of dorpswinkel in elke kern 
3. Een belbus van elke kern naar de centrumvoorzieningen. 

De verdeling per kern is: 

 
 
De respondenten konden zelf ook een voorziening noemen. Drie respondenten noemden: 

 
 
De verdeling per leeftijdscategorie is: 

 
Er zijn accentverschillen per leeftijdscategorie, maar voor de top 3 maakt dat niets uit. 
 
 
Eén gemeente Voorne: gaan wij er voor? 
Bij de volgende vraag werd gevraagd naar de conclusie of men één gemeente Voorne ziet zitten. In totaal is 
42% van de respondenten er helemaal voor, 36 % onder voorwaarden, 17% liever niet en 6% absoluut niet.  
De verdeling per kern is: 

VOORDELEN: 

Betere 

voorzieningen in % Beter Openbaar 

Vervoer

Betere 

dienstverlening 

mbt gemeentelijke 

voorzieningen

Betere 

Ruimtelijke 

Ordening

Beter 

onderwijs

Betere 

Spoedeisende 

Hulp Anderszins

t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar 100 100

50 t/m 59 jaar 17 67 33 67 17

60 t/m 69 jaar 38 57 48 33 52 24

70 jaar en ouder 21 29 58 29 71 12

TOTAAL 26 45 51 26 60

BELANG 

VOORZIENINGEN
Een dorpshuis 

in elke kern

Een buurt- of 

dorpswinkel 

in elke kern

Een belbus van elke 

kern naar de 

centrumvoorzieningen

Ruimere openstelling 

van de milieustraat

Avond en weekend 

openstelling 

gemeentelijk loket

Wekelijks 

inlooppunt voor 

sociale 

ondersteuning in 

elke kern

Wekelijks 

inlooppunt voor 

‘Centrum Jeugd 

en Gezin’ in elke 

kern 

Mobiel loket 

aan huis (op 

afspraak) Anderszins

Brielle 1 2 3 6 7 4 5 8 9

Hellevoetsluis 1 3 5 9 8 2 4 7 6

Nieuwenhoorn 1 2 3 6 7 4 8 5

Rockanje 1 2 3 7 4 5 6 8

Oostvoorne 1 2 6 8 4 3 5 7 9

Oudenhoorn 1 3 4 8 7 5 6 2

Tinte

Vierpolders 1 3 5 8 6 4 2 7 9

Zwartewaal 2 1 3 7 4 5 6 8

In het buitengebied 1 2 3 6 7 4 5 8

TOTAAL 1 2 3 8 7 4 5 6 9

BELANG 

VOORZIENINGEN
Een dorpshuis 

in elke kern

Een buurt- of 

dorpswinkel 

in elke kern

Een belbus van elke 

kern naar de 

centrumvoorzieningen

Ruimere openstelling 

van de milieustraat

Avond en weekend 

openstelling 

gemeentelijk loket

Wekelijks 

inlooppunt voor 

sociale 

ondersteuning in 

elke kern

Wekelijks 

inlooppunt voor 

‘Centrum Jeugd 

en Gezin’ in elke 

kern 

Mobiel loket 

aan huis (op 

afspraak) Anderszins

t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar 1 5 6 7 4 8 2 3

50 t/m 59 jaar 1 4 2 8 6 5 7 3 9

60 t/m 69 jaar 3 4 1 8 6 2 5 7

70 jaar en ouder 1 2 4 7 8 3 5 6 9

TOTAAL 1 2 3 8 7 4 5 6 9
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Opvallend is dat de respondenten uit Hellevoetsluis massaal kiezen voor één Voorne zonder voorwaarden. De 
andere woonkernen hebben meer reserves. 
 
Vervolgens werd aan de respondenten een toelichting op dit antwoord gevraagd. Dat geeft waardevolle 
informatie over de achtergronden van de antwoorden. Overigens is het goed op te merken dat niet elke 
respondent gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid die toelichting te geven, want geen enkele vraag in het 
ledenpanel was verplicht. 29 respondenten hebben dat gedaan, die we als volgt hebben gecategoriseerd: 

 
Dat met name de respondenten die negatieve punten naar voren brengen reageren bij zo’n toelichtingsvraag is 
een normaal verschijnsel bij ledenonderzoek. In de toelichting werden met name de voorwaarden benoemd 
die van belang zijn om het eens te zijn met de fusie. 
 
De verdeling per leeftijdscategorie is: 

 
De categorie 50 t/m 59 jaar is het meest kritisch over één Voorne. 
 
 
Slotvraag 
Bij de slotvraag konden de respondenten nog verdere opmerkingen kwijt. 7 respondenten heeft hier gebruik 
van gemaakt met zeer uiteenlopende onderwerpen. Sommige vroegen nog een keer aandacht voor hun 
voorwaarden voor samengaan. Een respondent vond de vragenlijst zeer summier en opperde dat er toch wel 
meer punten zijn die meegenomen moeten worden bij het besluit van wel of niet fuseren. 
 
 
Het Rode Nest, 
Hans Aertsen 
07-03-2019 
 

EÉN VOORNE in % Ja, helemaal 

mee eens

Ja, maar wel 

onder 

voorwaarden

Nee, liever 

niet

Nee, 

absoluut 

niet

Brielle 18 36 27 18

Hellevoetsluis 73 27

Nieuwenhoorn 100

Rockanje 38 25 38

Oostvoorne 33 33 33

Oudenhoorn 100

Tinte

Vierpolders 75 25

Zwartewaal 100

In het buitengebied 100

TOTAAL 42 36 17 6

EÉN VOORNE in % Ja, helemaal 

mee eens

Ja, maar wel 

onder 

voorwaarden

Nee, liever 

niet

Nee, 

absoluut 

niet

t/m 29 jaar

30 t/m 39 jaar

40 t/m 49 jaar 100

50 t/m 59 jaar 17 67 17

60 t/m 69 jaar 57 24 14 5

70 jaar en ouder 38 38 21 4

TOTAAL 42 36 17 6


