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   B  K  

      Partij van de Arbeid Afdeling Spijkenisse 

 

 

Beste Buurtbewoners, 

 
Onlangs hebben wij aan de bewoners in uw buurt een mening gevraagd over de 
eigen buurt, over Spijkenisse en over Nederland. 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 uw medebuurtbewoners de vragen hebben willen 
beantwoorden, 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.  
 

Waarom komt de PvdA-Spijkenisse bij u langs? 

De Partij van de Arbeid in Spijkenisse wil graag op de hoogte zijn van de zaken die 
spelen bij u in de buurt. Om er achter te komen wat er bij u in de buurt speelt, komen 
we graag bij u langs om dit aan u te vragen. Op die manier kunnen wij op een directe 
manier politiek bedrijven met u als inwoner van Spijkenisse. De PvdA vindt het 
belangrijk om altijd in gesprek te zijn met de inwoners van haar stad. Alleen dan 
kunnen we een scherp en duidelijk verkiezingsprogramma schrijven waarin u zich 
herkent en wij ons herkennen. 
 

Wat gaat de PvdA-Spijkenisse doen met de resultaten? 

De PvdA zit in Spijkenisse in de oppositie. Dit houdt in dat wij deze vier jaar geen 
wethouders hebben mogen leveren, en dat andere politieke partijen het voor het 
zeggen hebben. Dat vinden wij natuurlijk jammer, want wij zijn van mening dat wij 
van Spijkenisse een prachtstad kunnen maken met goede buurten in alle wijken. Dit 
betekent niet dat wij niets doen met de resultaten van ons buurtbezoek. We 
gebruiken de mening en ervaring van de buurtbewoners om: 
 

- Mogelijke klachten over de openbare ruimte door te geven aan het rayon. 
- Het college van B&W van de gemeente Spijkenisse aan te spreken over 

eventuele problemen in de wijk. 
- De landelijke PvdA mede op de hoogte te stellen 

van wat er bij u leeft. 
- Een sterk verkiezingsprogramma op te bouwen voor 

de gemeenteraadsverkiezingen in Spijkenisse op 5 
maart 2014. 

 
De PvdA in Spijkenisse probeert op deze manier het 
maximale uit haar oppositierol te halen. Wij wensen u veel 
plezier toe bij het lezen van onze bevindingen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Partij van de Arbeid in Spijkenisse 
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Rapportage buurtbezoek in Spijkenisse op 14-11-2011 
 

 

Datum bezoek: 14-11-2011 Aantal respondenten: 49 
Straat: J. Sasboutstraat, A. v.d. Nootstraat, Cr. v. Boshuizenstraat 
Wijk: Centrum 
Tijd: 19:00 uur – 21:00 uur 
 
 

Algemene bevinding 

Uit de resultaten van het bezoek aan de J. Sasboutstraat, A. v.d. Nootstraat en Cr. v. 
Boshuizenstraat op 14 november 2011 blijkt dat een groot deel van de 
ondervraagden onderwerpen als zorg, economie/ werkgelegenheid en veiligheid als 
belangrijkste opgave voor de landelijke politiek ziet. Daarbij zijn ook de volgende 
opmerkingen specifiek naar voren gebracht: “politiek moet zich meer laten zien”; 
“problemen binnen Europa oplossen“; “bezuinigingen zijn verschrikkelijk”. 
 
 

Op Spijkenisser niveau lijken de meeste ondervraagden middelmatig tot tevreden te 
zijn over hun stad. De ondervraagden willen vooral dat de Spijkenisser politiek zich 
inzet voor het toekomstig parkeerbeleid in de wijk. Verder zijn er opmerkingen 
genoteerd zoals: “meer groen in het centrum”; “minder prestige projecten”; 
“sluipverkeer”. 
 
 

Spijkenisse en Nederland 

Op de vraag hoe vindt u dat het gaat met Spijkenisse, geeft 59% van de 
ondervraagden aan dat het goed gaat met Spijkenisse, 31% is noch positief noch 
negatief en 4% vindt dat het slecht gaat met Spijkenisse. Verder vindt 37% van de 
ondervraagden dat het goed gaat met Nederland ten opzichte van 16% van de 
ondervaagden die vindt dat het slecht gaat met Nederland. 
 

 

Op de vraag wat de bewoners als de belangrijkste opgave/taak voor de landelijke 
politiek zien, geeft 29% van de bewoners economie en werkgelegenheid aan, 20% 
van de bewoners noemt zorg, 14% noemt veiligheid, 7% noemt sociale zekerheid en 
nog 6% noemt integratie. Verder komen ook normen en waarden en fatsoen naar 
voren met 6% als belangrijke taak voor de landelijke politiek. 
 

Hoe vindt u dat het gaat met Nederland?
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Wat is volgens u de belangrijkste opgave/ taak voor de landelijke 

politiek?

Veiligheid

14%

Economie/ 

Werkgelegenheid

29%
Armoedebeleid

3%

Onderwijs/ Scholen

1%

Sociale Cohesie

3%

Normen, Waarden, Fatsoen

6%

Vergrijzing

1%

Sociale Zekerheid

7%

Luchtvervuiling/ Milieu

3% Geen

1%

Overig

1%
Bezuinigingen

4%

Zorg

20%

Integratie

6%

Internationaal/ 

Mensenrechten

1%

 
 

 

Positieve indrukken uit 

de directe omgeving 

Op de vraag wat de 
bewoners als het grootste 
pluspunt ervaren noemt 37% 
van de ondervraagden de 
rustige woonomgeving. 
Verder wordt ook de sociale 
cohesie (sociale samenhang) 
met 16%, en bereikbaarheid 
met 16% als grootste 
pluspunt genoemd van de 
buurt. Ook de veiligheid 
wordt met 14% als pluspunt 
ervaren in de wijk. 
 

 

Negatieve indrukken uit 

de directe omgeving 

Op de vraag wat de 
bewoners als grootste 
minpunt aan hun buurt 
ervaren, antwoordt 24% 

parkeren (toekomstig parkeerbeleid).  Ook overlast (uiteenlopend van sluipverkeer tot 
vogels in bomen) wordt met 11% als minpunt ervaren in de buurt. Verder wist 
maarliefst 38% van de ondervraagden geen minpunt aan de buurt te noemen. 
 

Wat is het grootste pluspunt aan uw buurt?

Rustige 

Woonomgeving

37%

Bereikbaarheid

16%

Sociale Cohesie

16%

Veiligheid

14%

Diversiteit van de 

wijk

2%

Schone Straten

6%Milieu/ Groen/ 

Natuur

3%

Kindvriendelijk

6%
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Wat is het grootste minpunt aan uw buurt?

Parkeren

24%

Overlast

11%

Troep

7%

Verkeersveiligheid

7%

Geen

38%

Overig

2%

Sociale Cohesie

2%

Voorzieningen voor 

Jeugd

2%

Onderhoud 

Openbare Ruimte

7%
 

  
 

Politieke 

veranderingen 

Op de vraag: “wat zou de 
politiek in Spijkenisse in uw 
buurt kunnen veranderen?” 
geeft 31% van de 
ondervraagden parkeren 
(toekomstig parkeerbeleid) 
als antwoord. Ook wordt 
met 12% de voorzieningen 
voor jeugd genoemd. 
Verder wist ook 24% van 
de ondervraagden niets op 
te noemen. 

 

Heeft u verder nog  

vragen of opmerkingen? 

Mail uw vraag of opmerking 
naar pvda@spijkenisse.nl of meldt u aan voor de nieuwsbrief via de website. U kunt ook 
terecht bij het PvdA Ombudsteam: tel. 06 41712227. 
 
 

Partij van de Arbeid fractie in de gemeenteraad van Spijkenisse: 

     
Sylvia Broekmeulen        Gert-Jan Alberts              Wouter Struijk     Hanneke Nijhof               Rhoda Stuifzand 

Wat zou de politiek in Spijkenisse in uw buurt 

kunnen veranderen?

Parkeren
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7%
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5%
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