
Beste Buurtbewoners,  
 

Onlangs hebben wij aan de bewoners in uw buurt een mening gevraagd 

over de eigen buurt. Wellicht zijn we ook bij u aan de deur geweest. Wij zijn 

de bewoners erg dankbaar voor de beantwoording van de vragen. Doordat 

veel van onze vragen zijn beantwoord, hebben wij als Partij van de Arbeid in 

Spijkenisse een goed beeld gekregen van de buurt waarin u woont. Wij 

willen dit graag met u delen, zodat u op de hoogte bent van wat er leeft bij 

de medebewoners in uw buurt.  
 

 
 

Hierboven staan de 5 meest genoemde pluspunten en verbeterpunten in 

uw wijk vermeld (in procenten).  
 

Net als u zijn wij gelukkig met de sterke punten van uw wijk. De genoemde 

verbeterpunten zullen wij terugkoppelen aan de gemeente, waarbij wij 

extra aandacht zullen schenken aan opmerkingen m.b.t. het wooncomplex. 
 

Wilt u een compleet overzicht van alle feiten en cijfers m.b.t. dit 

buurtonderzoek? Kijk dan snel op onze website: 
 

www.pvda-spijkenisse.nl 
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