
Vragenlijst PvdA Voorne Februari 2019 
 

Vragenlijst Ledenpanel PvdA Voorne m.b.t. gemeentelijke fusie
 
Ter inleiding:
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. Klik hier voor meer informatie Bijlage.pdf

De PvdA Voorne heeft in 2017 in haar drie programma’s in Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het volgende standpunt ingenomen: “… PvdA
Voorne verwacht dat na het invoeren van de AFO een gemeentelijke fusie te voorzien is.”

Deze vragenlijst is bedoeld voor leden van de PvdA op Voorne. Wij willen daarmee 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 onze fracties in
Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne de beraadslagingen in de drie gemeenteraden in gaan. Wij zullen je wensen daarbij zo goed mogelijk
meewegen en inbrengen.

Je kunt de vragen tot uiterlijk maandag 25 februari 2019 23:59 beantwoorden. Alle informatie wordt anoniem behandeld. Vragen die je niet
wilt of kunt beantwoorden, mag je overslaan.

Bij voorbaat dank voor jouw medewerking.

PvdA Voorne 
Contactpersoon: Daan Dankaart, daan.dankaart@xs4all.nl, telefoon 06-53844143

 

Pagina 1 - Achtergrond

Pagina 2 - Achtergrond (2)

Pagina 3 - Voorne

Persoonlijke achtergrond
Eerst willen we wat persoonlijke gegevens van jou weten om je te kunnen categoriseren.

Brielle Hellevoetsluis

Nieuwenhoorn Rockanje

Oostvoorne Oudenhoorn

Tinte Vierpolders

Zwartewaal In het buitengebied

1. In welke kern op Voorne woon je?

Persoonlijke achtergrond (vervolg)
Leeftijdscategorie: leeftijd is voor ons ook belangrijk, omdat we willen weten hoe verschillende leeftijdscategorieën denken.

t/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

2. Tot welke leeftijdscategorie behoor je?
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Pagina 4 - Voorwaarden

Pagina 5 - Koers

Eén gemeente Voorne: welke voordelen zie jij daarin?
Eén gemeente Voorne met 70.000 inwoners heeft in bovengemeentelijke zaken meer te brengen dan drie afzonderlijke gemeenten met elk
tussen de 15.000 en 40.000 inwoners.

Beter Openbaar Vervoer Betere dienstverlening met betrekking tot gemeentelijke
voorzieningen

Betere Ruimtelijke Ordening (spreiding van industrieterreinen,
recreatiegebieden e.d.)

Beter onderwijs (spreiding, soort, niveau, etc.)

Betere Spoedeisende Hulp (nachtapotheek, huisartsenpost,
ziekenhuis, etc.)

Anders, namelijk

   

3. Welke voorzieningen denk je dat er beter kunnen worden als gevolg van één gemeente Voorne? 
(je kunt meerdere opties kiezen)

Eén gemeente Voorne: voorwaarden
Een gemeente Voorne kan ook nadelen hebben, zoals grotere afstand tot centrumvoorzieningen. Vaak kunnen deze nadelen worden
ondervangen door bepaalde voorzieningen in stand te houden.

4. Kun je bij de volgende onderwerpen aangeven hoe belangrijk jij deze vindt, en/of andere gewenste voorzieningen te
benoemen:

 
Zeer
belangrijk

 
Belangrijk

 
Niet zo
belangrijk

 
Helemaal
niet
belangrijk

Weet ik
niet

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), met inbegrip van aan huis afleveren van bestelde
documenten (zoals rijbewijs, paspoort)

Anderszins, namelijk 

Eén gemeente Voorne: gaan wij er voor?
Kun je aangeven of je één gemeente Voorne ziet zitten, en of in dat geval aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan.

Ja, helemaal mee eens Ja, maar wel onder voorwaarden

5. Ik ben van mening dat Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne moeten opgaan in  één gemeente Voorne?
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Pagina 6 - Tot slot

Jouw antwoorden zijn geregistreerd!

Bedankt dat je de tijd hebt genomen voor het beantwoorden van onze vragen; je medewerking is zeer waardevol.

Wij zullen de uitkomsten van dit onderzoek vanaf 9 maart 2019 publiceren op de website voorne.pvda.nl. Vervolgens zullen wij deze uitkomsten
graag met jullie bespreken op de Algemene Ledenvergadering van 27 maart en daarbij de conclusies trekken hoe wij dit op de regionale politieke
agenda brengen.

 PvdA Voorne

 

 

Nee, liever niet Nee, absoluut niet

6. Hieronder kun je je antwoord nader toelichten.

Tot slot

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.
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