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Vragen waarop open antwoorden werden gegeven 
 

Vraag 3 - Welke voorzieningen denk je dat er beter kunnen worden als 
gevolg van één gemeente Voorne? (bij antwoord ‘Anders, namelijk’) 

 
 

• Efficienter omlaag met financiele middelen 

 
 

• Geen fusie 

 

 

• Eén gemeente Voorne zal niet in het algemeen geen verbetering opleveren. Wat 

absoluut beter moet is het laatste punt. Daar heb je niet 1 gemeente voorne voor 

nodig. 

 

 

• Geen dingen worden er beter als gevolg van één gemeernte 

 
 

• Dit wordt alleen beter als er ook met Nissewaard wordt gefuseerd. 

 

 

• Meer kennis in eigen huis, minder inhuur externe deskundigen 

 

 

• verwacht geen verbetering.kijk eens naar  de ervaringen elders in het land! 

 
 

• Sterkere vertegenwoordiging bij provincie, enz. 

 

 

• geen 

 
 

• Betere belangenbehartiging binnen Deltametropool, robuuster en terzakekundiger 

ambtelijk apparaat zeker in vergelijking to het huidige gekeutel van drie Voornse 

ambtelijke organisaties. 
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Vraag 4 – Kun je bij de volgende onderwerpen aangeven hoe belangrijk jij 
deze vindt, en/of andere gewenste voorzieningen te benoemen (bij 
antwoord ‘Anderszins, namelijk’) 

 
 

• Betere controle b&w 

 
 

• OV met een betere dienstregeling 

 
 

• Geen belbus maar goede haltes voor iedere ouderen goed te bereiken 

  

 

Vraag 6 – Nadere toelichting bij de antwoorden op de vraag of men van 
mening is dat Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne moeten opgaan in één 
gemeente Voorne. 

 
 

 

• We kunnen nog lang wikken en wegen, maar er is nu lang genoeg over nagedacht en 

het is nu de tijd om deze knoop eindelijk door te hakken. 

 
 

• Elke herindeling, samenvoeging brengt op den duur meestal verarming, alle mooie 

beloftes bij de start ten spijt. Bernisse kan hier over meepraten. 

 
 

• Sneller samenhangend beleid. 

 

 

• Dat elke gemeente/kern zijun eigen identiteit behoud 

 
 

• In principe zonder voorwaarden. Wel er van uitgaande dat het de burgers op een 

transparante en toegankelijke manier worden meegenomen in het proces 

 

 

• Ik zie nadelen in één gemeente: grotere afstand tot de burgers. We zouden worden 

opgeslokt door H'voet. 

 

 

• Eerst rust en vertrouwen kweken 

 

 

• Beter voor het evenwicht is als er ook gefuseerd wordt met Nissewaard omdat het 

een veel beter ambtenarenapparaat heeft. En er op belangrijke onderwerpen al mee 

wordt samengewerkt. 

 

 

• Dat bepaalde voorzieningen zoals de sociale dienst en het loket voor burgerzaken 

geopend blijft. En dat er echt een huisartsenpost en apotheek dichterbij komt. Vanaf 

Rockanje is het toch het verste punt naar Spijkenisse.  Er wordt heel weinig aandacht 

besteed aan dit probleem in Rockanje, van m’n eigen partij mag ik meer verwachten. 

Er wordt maar verwacht dat iedereen een auto heeft of vervoer maar het is echt een 

crime als je s’avonds naar de aphotheek of de huisartsenpost moet in Spijkenisse. Je 

zal maar met een ziek kind zitten of beide op leeftijd of alleenstaand en je moet 

afhankelijk zijn van anderen. 
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• Het lijkt al onontkoombaar. Direct contact met gemeentelijk apparaat is belangrijk. 

Denk aan afstand bestuur - inwoners, die moet zo klein mogelijk. 

 

 

• Gebruik maken van de kwaliteiten en deskundigheden van mensen op bepaalde 

gebieden. Grote besparing bij schrijven van nota's door l werkwijze. Verschillende 

vormen van regelgeving leidt tot meer ongelijkheid in een klein gebied. 1 aanpak bij 

sociale zaken, vervuiling en milieu 

 
 

• Van tevoren moet goed geregeld worden dat de instandhouding van de belangrijke 

eigenheden van elke der drie gemeenten veilig zal zijn gesteld. Alvorens kan worden 

besloten tot één gemeente Voorne moet daarvoor een, grondige inventarisatie zijn 

gedaan welke belangrijke eigenheden in elk van de huidige drie gemeenten 

voorkomen. Ik denk daarbij b.v. aan landschappelijke- en natuurwaarden, 

(cultuur)historische waarden, diverse voorzieningen (onderwijs, gezondheidszorg, 

ouderenhuisvesting). 

 
 

• Zie echt niet wat dit voor nut heb. Verwacht niets positief in z'n algemeenheid. 

 

 

• dat diversen zaken in eigen gemeente geregeld kunnen blijven worden zoals 

rijbewijs, pasport en dergelijke. 

 

 

• Dat elke kern zijn eigen identiteit behoud. 

 
 

• Beter de samenvoeging zelf regelen dan wachten tot het verplicht wordt! 

 

 

• Beter en goedkoper 

 
 

• De gemeenten zijn afzonderlijk te klein om een heel apparaat op de been te moeten 

houden; gezamenlijk levert meer voordeel op. 

 

 

• Als voorzien wordt in de voorzieningen in iedere kern zoals bij de vorige vraag 

aangegeven 

 

 

• De voorwaarde is dat de gemeente Voorne er wel op vooruit moet gaan op bestuurlijk 

gebied en ook wat voorzieningen betreft waaronder voorzieningen als handhaving 

bestuurlijke ruimte, bestuur dichter bij de burger ed. 

 

 

• de zetelverdeling in de te vormen gemeente zou een afspiegeling moeten zijn van het 

afzonderlijke inwonertal van iedere gemeente apart 

 
 

• meer vuist naar den haag 

 

 

• Kleine gemeenten veriiezen het op enig moment van Rotterdam. Maar ook het 

ambtelijk apparaat blijft te klein en dus kwetsbaar. De gemeentelijke taken groeien. 

De kwaliteit van het ambtelijk apparaat zal moeten meegroeien. 

 

 

• Wel graag een gemeentelijk loket per woonkern 

 
 

• In iedere woonkern dient een 'filiaal' van het gemeentehuis te zijn. Geld mag geen 

reden zijn van een eventuele samenvoeging. Het is belangrijk dat men in het contact 

met de Gemeente iemand in de ogen kunt kijken en er daadwerkelijk mee kunt 

communiceren. Zodra de overheid alle contact digitaliseert, gaat het fout. 
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• Het is belangrijk dat de kernen voor een gedeelte hun eigen identiteit behouden. 

Toerisme, Vesting, woon- en winkelaanbod. Zo zullen ze elkaar niet beconcurreren. 

Probeer elk talent of kwaliteit scherper in beeld te brengen waardoor Voorne als 

totaal sterker op de kaart staat. 

  
 

• Indien je niet overgaat tot deze fusie dan word je binnenkort ingelijfd bij 

nissenwaard. 

 

 

• Stelt zo'n midi-gemeente (boven)regionaal wat voor? Apparaat moet gerecruteerd 

worden uit huidige ambtelijke organisaties. Je moet je serieus afvragen of daarin 

voldoende talent aanwezig is  om succesvol in een groter verband te acteren. Risico 

op 'omhooggevallen' ambtenaren is meer dan reëel. Kijk naar voorbeeld Westland. 

Het duurt 15 jaar  voordat dat allemaal weer netjes op orde is. Het is ook niet fair om 

mensen op een post te zetten die eigenlijk boven hun macht gaat. Je moet eveneens  

beoordelen of je dat je bevolking wilt aandoen nu gemeenten steeds zwaardere taken 

hebben gekregen. Beter is één eilandgemeente. Kan vuist maken ten opzichte van 

regionale overheden.Heb de politieke moed om voor mensen waarvoor geen plaats 

meer is in zo'n gemeente een nette regeling te treffen. Dat doet even financieel pijn 

maar voorkomt dat je voor heel veel jaren een op zichzelf gerichte en in zichzelf 

gerichte organisatie creëert. 

 
 

• Omdat Hellevoetsluis te veel eigen problemen heeft en zelf maakt. Ik vind het een 

opstandige gemeente welke in de toekomst niet te veel macht moeten krijgen. 

  

 

Vraag 7 - Als je een nadere toelichting wilt geven op je antwoorden, 
opmerkingen hebt over de vragen of iets anders wilt meegeven, dan kun je 
dat hieronder doen. 

 
 

• Ik ben zeer benieuwd naar de mening van onze leden in deze. 

 
 

• Het mag voor geen van de gemeenten/kernen negatieve gevolgen hebben. Goede 

zaken van elkaar overnemen en van de ervaringen van elkaar leren. 

 
 

• Een zeer summiere enquête; er moeten toch meer punten zijn die we dienen te 

betrekken bij de beslissing ja/nee fuseren. 

 

 

• Alleen ambtelijk is lastig, door verschil in aansturing. Juist het bestuur zou 

samengevoegd moeten worden en een degelijke werkwijze ontwikkelen, echte 

samenwerking in het belang van de burger. Over elkaars grens kijken letterlijk en 

niet uitgaan van 'not in my backyard', zie discussie rond windmolens. 

 
 

• dat er ook in elke gemeente een goed medische centrum blijft of komt 

 

 

• nee 

 
 

• de woonkernen moeten hun eigenheid kunnen bewaren. 

  

 


