Publieke raadpleging onder de inwoners van Hellevoetsluis
over de woningmarkt
4 juni 2019
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Samenvatting
Woningmarkt
Op vraag "1 Welke zinnen zijn het meest van toepassing op de huizenmarkt in onze gemeente?"
antwoordt 59% van de respondenten: "Er worden te weinig huurwoningen gebouwd".
Op vraag "2 Bent u voor- of tegenstander van het plan om de 263 vakantiewoningen van Città
Romana geschikt te maken voor permanente bewoning door senioren?" antwoordt 69% van de
respondenten: "Voorstander ".
Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u voorstander bent voor het plan om de 263
vakantiewoningen van Città Romana geschikt te maken voor permanente bewoning door senioren?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Het plan kan zorgen voor een doorstroom in de woningmarkt
van Hellevoetsluis".
Op vraag "2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u tegenstander bent voor het plan om de 263
vakantiewoningen van Città Romana geschikt te maken voor permanente bewoning door senioren?"
antwoordt 81% van de respondenten: "Andere reden".
Op stelling "3 ‘In het voormalige verzorgingstehuis Voornesteyn zouden meer kamers verhuurd
moeten worden’" antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(zeer) mee eens". In totaal 13%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer
mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TipHellevoetsluis, waarbij 181 deelnemers zijn geraadpleegd.
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1. Resultaten
Woningmarkt
In deze raadpleging van TipHellevoetsluis willen we het met u hebben over de woningmarkt
in onze gemeente.

1 Welke zinnen zijn het meest van toepassing op de
huizenmarkt in onze gemeente?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1 Welke zinnen zijn het meest van toepassing op de huizenmarkt in onze gemeente?"
antwoordt 59% van de respondenten: "Er worden te weinig huurwoningen gebouwd".

Andere zin, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er moeten meer woningen worden gebouwd voor ouderen
Er worden in heel Nederland te weinig huur- en koopwoningen gebouwd
Er worden te weinig betaalbare appartementen gebouwd
Er worden te weinig betaalbare appartementen verkocht
Er worden te weinig betaalbare woningen gebouwd voor starters
Er worden te weinig GOEDKOPE huurwoningen gebouwd.
Er worden te weinig seniorenwoningen (huur) gebouwd
Er worden te weinig woningen( koop en huur) voor een betaalbare prijs gebouwd!
Er worden teveel dure koopwoningen grbouwd.
Er worden überhaupt teveel woningen gebouwd
Er worden veel te weinig betaalbare huurwoningen gebouwd
Er worden veel te weinig betaalbare woningen gebouwd
Er wordt te veel gebouwd
Geen woningen meer bouwen aub. Gaat ten koste van natuur en recreatie.
Hellevoetsluis wordt te vol gebouwd. Dit gaat ten koste van het groen.
Hellevoetsluis zou moeten kunnen bouwen zonder dat de provincie zich daar mee bemoeit. Er
worden te weinig huurwoningen gebouwd.
Meer woningen voor de jeugd!!
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•
•
•
•
•
•

Men moet meer sociale woningen en woningen voor Single jongeren gebouwd worden.
Niet zozeer te weinig koopwoningen maar te weinig betaalbare koopwoningen tussen
€100.000,00 en € 150.000,00
Nog meer huizen?
Te veel woningen in het te dure segment.
Te weinig koopwoningen in een betaalbaar segment
Voor starters

Toelichting
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

De nieuw te bouwen woningen/appartementen liggen met hun verkoopprijs te hoog voor de
gemiddelde Hellevoeter! 500.000 euro voor een flat is veel geld!!
De wachtlijst voor een sociale huurwoning is erg lang waardoor jongvolwassenen genoodzaakt
zijn te lang bij ouders thuis te blijven wonen.
De wachttijd voor huurwoningen is gemiddeld 5 jaar. Veel te lang, zeker voor mensen die door
omstandigheden uit elkaar gaan en dus op straat staan.
En dan betaalbare huurwoningen
Er is al woningnood sinds 1900 in Nederland. We kunnen blijkbaar de aanwas van de bevolking
en de maatschappelijke veranderingen niet goed genoeg bijhouden qua woningbouw. De vraag is
natuurlijk of het duurzaam is om heel Nederland (en in dit geval heel Hellevoetsluis) maar vol te
bouwen. Misschien zijn er andere oplossingen nodig. Zoals het ombouwen van leegstaande
kantoren naar appartementen.
Er komt bijna geen project van de grond door de stroop in het stadhuis. Daardoor liggen prijzen
snel heel hoog door deze schaarste.
Er zijn te weinig betaalbare en vrije sector huurwoningen, mensen kunnen niet starten of zitten
gevangen in de huidige woning
Er zijn te weinig huur- en koop woningen voor starters vooral nu die grote hoeveelheid senioren
ook al de goedkope huur- en koopwoningen die bedoeld waren voor starters inpikken en de
appartementen die nu gebouwd worden zijn ook alleen maar voor de 'gegoede' senioren. De
prijzen zijn absurd.
Er zijn voor starters en jongeren te weinig mogelijkheden om te huren. Hierdoor zijn we
gedwongen uit te wijken naar Rotterdam en omstreken.
Huur of koop, er zijn geen betaalbare woningen voor starters en ouderen die hun
eensgezinswoning wel willen "inruilen" voor een kleinere woning.
Sowieso eens stoppen met al het landelijk gebied vol te bouwen, het is tijd dat architecten,
ruimetelijke ordening geleerden eens öut of the box" gaan denken.
Huurwoningen senioren niet of nauwelijks aanwezig in Hellevoetsluis,zowel in de sociale sector
of er boven
Niet te veel bij bouwen meer kwaliteit minder kwantiteit
Sociale huurwoningen met name
Voor mensen die niet bovengemiddeld verdienen zijn de meeste koopwoningen niet te betalen.
Weet wel dat er op dit moment weinig koopwoningen zijn en zeker voor starters dat het heel
moeilijk is.

5

Resort Città Romana is genomineerd om het park om te vormen tot seniorenbuurt. Città
Romana heeft 263 vakantiewoningen die mogelijk geschikt worden gemaakt voor
permanente bewoning door senioren.

2 Bent u voor- of tegenstander van het plan om de 263
vakantiewoningen van Città Romana geschikt te maken voor
permanente bewoning door senioren?
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Op vraag "2 Bent u voor- of tegenstander van het plan om de 263 vakantiewoningen van Città
Romana geschikt te maken voor permanente bewoning door senioren?" antwoordt 69% van de
respondenten: "Voorstander ".

Toelichting
Voorstander

•
•
•
•
•

•
•

•

Als er goede voorzieningen bij komen en geen andere groepen als buitenlanders
ben ik voorstander
Een kans om ouderen zelfstandig samen te laten wonen
Bevorderd doorstroming en jongeren krijgen een kans. Maasdelta moet ook een
aantal huizen kopen zodat ouderen die nu huren kunnen blijven huren
GROOT voorstander en per direct uitvoeren.
Hopelijk worden hier ook huurwoningen aangeboden.
In principe ben ik vóór. Ik zie geen bezwaren waarom het niet zou mogen. Ik
vind dat er te weinig woonruimte is voor jongeren, daar mag vanuit mijn
oogpunt meer aandacht naar toe. Wellicht dat dit plan zorgt voor meer
doorstroom in de woningmarkt.
Mis senioren woningen, kan een mooie ‘zorg’wijk worden. Nu er steeds meer
ouderenzorg verdwijnt
Mits de verkoopprijzen van deze vakantiewoningen niet ineens veel hoger
worden! Nu rond de 200.000 euro, straks hopelijk voor dezelfde prijs. Anders
zijn ook deze woningen alleen weer financieel haalbaal voor een selecte groep
senioren.......
Mooie oplossing voor ellende veroorzaakt door antwoorden op vraag 1.
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•

•
•
Tegenstander

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geen
voorkeur

•
•

•

Prima idee. Maar dan wel in samenwerking met een instantie als Careyn om
daar verzorging in het park op te zetten. En, met de eis dat er minimaal een
goede supermarkt wordt ingericht. Dat moet daar mogelijk zijn, met de andere
vakantie lokaties in de buurt
Uniek concept. Een soort experiment, want mooi kan uitpakken!
Zeer groot voorstander
De 'oudjes' mogen naar een mooi park terwijl de woningzoekenden en starters
hun huizen mogen kopen voor de hoofdprijs en vervolgens ontdoen van de
'originele' details zoals badkamers en keukens van 30+ jaar oud.
Discrimminatie, niemand mag op een bungalow park wonen dus waarom
senioren wel?! Of iedereen mag er permanent wonen of niemand mag er per
permanent wonen.
Een normaal wekend mens mag ook niet zomaar op een vakantiepark gaan
wonen.
Er is al genoeg voor senioren.
Er staan senioren woningen leeg deze kunnen ook aangepast worden en op
rollator afstand van het winkelcentrum.
Het openbaar vervoer is in het geheel niet berekend op deze locatie, een
isolement dreigt. ook aanpassingen aan woningen is kostenverhogend
Ik denk dat het erg slecht is om dezelfde groepen mensen bij elkaar te zetten.
Als je wil dat mensen voor elkaar zorgen moet je er ook voor zorgen dat alle
leeftijden vertegenwoordigd zijn in een wijk.
Ik vind de locatie te ver van de bebouwde kom, nu komt het op mij over dat
ouderen "weggestopt" worden.
Omdat het dan weer die 'rijke' senioren zijn die daar weer geluk mee hebben.
Andere mensen die al heel lang hoopten dat hun tweede vakantiehuisje
permanent bewoond mocht worden hebben weer pech want dat mag niet maar
die ouwetjes hebben weer geluk. Aan de andere kant is het misschien wel fijn
dat ze daar lekker afgelegen bij elkaar zitten en er hopelijk andere huizen
vrijkomen voor starters op de woningmarkt.
De 263 woningen mogen niet van het toegewezen quota te bouwen huizen
worden afgetrokken. Als dat wel zo is ben ik fel tegen omdat er meer mensen
zoals jongeren een woning nodig hebben.
Hier worden mensen met een bescheiden portemonnee niet mee geholpen.
Vraag mij af waar dan de gastarbeiders die nu een deel bewonen, blijven.
Hopelijk worden die niet in woonwijken tussen vaste bewoners ondergebracht.
Weinig mensen zitten te wachten op een aantal gastarbeiders als buur.
Zolang het park dan wel voor toeristen als voor senioren beschikbaar is en of
wordt, maakt mij niet uit. Wel vrees ik dat het park dan ook beschikbaar wordt
gemaakt voor asielzoekers, wanneer er toch niet voldoende senioren van het
park gebruik willen maken.
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2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u voorstander bent
voor het plan om de 263 vakantiewoningen van Città
Romana geschikt te maken voor permanente bewoning door
senioren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het is een mooie locatie
om te wonen

Andere reden

Op vraag "2.1 Kunt u toelichten om welke reden(en) u voorstander bent voor het plan om de 263
vakantiewoningen van Città Romana geschikt te maken voor permanente bewoning door senioren?"
antwoordt 87% van de respondenten: "Het plan kan zorgen voor een doorstroom in de woningmarkt
van Hellevoetsluis".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beter dan arbeidsmigranten.
Er komen steeds meer ouderen die geen woning kunnen vinden, die gelijkvloers is (flat,
appartement, bungalow)
Er zijn verder amper tot geen seniorenwoningen in Hellevoetsluis.
Grotere focus naan eigen inwoners ipv naar de toeristen
Het is een mooie locatie om senioren te huisvesten welke geen behoefte hebben aan een
appartementencomplex.
Je zou in Nederland daar moeten kunnen wonen waar je wil wonen. Regelgeving rondom de
mooiste vakantieparken hieromtrent afschaffen.
Kunnen senioren heerlijk genieten daar. Denk dat er geen mooiere plek is dan daar
Leegstand recreatiewoningen voorkomen. In de verkoop met energielabel voor een
acceptabele prijs.
Mits er voldoende faciliteiten zijn voor de ouderen in het park en evt een pendellbus oid naar
centrum
Nu wordt het gebruikt voor arbeiders veelal uit polen
Om verpaupering tegen te gaan
Ouderen kunnen zo doorstromen en gelijkvloers wonen .doordat er geen bejaarden huizen zijn
is dit de oplossing
Senioren centraal bij lotgenoten. Verzorging makkelijker indien nodig.
Sociaal gebeuren
Veilig, voorkomt vereenzaming, zij kunnen gezamenlijk faciliteiten creëren zoals een
fysiotherapeut, huisarts, apotheek ophaalpunt enzovoorts laten komen,
Wij zijn 65+en wonen in een te groot huis
Zie boven
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•
•
•

Zie extra toelichting
Zodat er geen oostblokkers in komen
Zorg kun je daar centrale plek geven

Toelichting
•
•
•

•

Denk ook aan goed openbaar vervoer naar het winkelcentrum,geen winkel voorzieningen in de
buurt
Het stimuleert en motiveert ook langer zelfstandig te blijven wonen.
Ik denk dat wanneer senioren in het park gaan wonen het park er mooi en verzorgd uit blijft zien.
Wanneer er buitenlandse werknemers in de huisjes zouden wonen zou het park ernstig
vervallen. Voor senioren lijkt het mij ook een mooie woonvorm om te voorkomen dat je op
oudere leeftijd eenzaam wordt. Voorzieningen kunnen ook goed op deze doelgroep worden
afgestemd.
Zo als boven beschreven wonen wij in een 5 kamer eengezinswoning koop Wij zijn 65 het word
moeilijker de trappen op te lopen etc
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2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u tegenstander
bent voor het plan om de 263 vakantiewoningen van Città
Romana geschikt te maken voor permanente bewoning door
senioren?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=27)
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Op vraag "2.2 Kunt u toelichten om welke reden(en) u tegenstander bent voor het plan om de 263
vakantiewoningen van Città Romana geschikt te maken voor permanente bewoning door senioren?"
antwoordt 81% van de respondenten: "Andere reden".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bestemming vakantiepark wordt zo permanente bewoning met andere behoeftes waardoor
recreatiekarakter verdwijnt
Dat zal een daling geven in het aantal toeristen
Er zijn voldoende seniorenwoningen...en dit drijft straks de prijzen op
Het is geen goed plan,om alleen maar senioren bij elkaar te laten wonen.op deze manier
vervreemde ze van de samenleving.
Ik vind dat get tourisme verder mag aantrekken
In het verleden werd het nooit toegestaan en omdat er niet op tijd is ingespeeld op het
woningtekort is alles opeens mogelijk? Bovendien is er zo minder ruimte voor toerisme, iets wat
de gemeente juist wilt aantrekken!
Is alleen beschikbaar voor mensen met centen (rijk)
Is gewoon onzin en niet nodig. Om dat er elders in Hellevoetsluis senioren woningen leeg staan.
Is niet geschikt ervoor op lange termijn
Komt niets van terecht Hellevoetsluis heeft een zeer slecht handhavingsbeleid op alle
gebieden
Onzin om woningen maar voor één doelgroep aan te bieden
Op andere parken mag ook niet permanent gewoond worden
Senioren moeten gewoon in de stadskern goede huisvesting krijgen, niet ergens achteraf
Seniorenwoningen buiten de bebouwde kom is niet een goede plaats. Zorg en ondersteunjng
moet daar dan heen.
Te veel geisoleerd van de Gemeente Hellevoetsluis
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•

•
•
•
•
•

Te ver buiten de bebouwde kom; te geisoleerd eb gee diversiteit in de leeftijdsopbouw; te
inbraakgevoelig i.v.m oude mensen; veel te massal opbergen van oude mensen dus
discriminerend en bovenal slechte verbindingen naar o.a.bioscoop of theater. Kortom een
idioot plan.
Te ver van centrum Hellevoetsluis/ Faciliteiten.
Zie 2 ov en wmo uitvoering
Zie boven
Zie bovenstaande uitleg
Zie vorige antwoord.

Toelichting
•
•

De bestemming was vakantiepark maar goed.....we hebben hier al teveel toeristen. Dat het vol zit
met gastarbeiders uit Oost Europa klopt ook van geen kanten want dat zijn ook geen toeristen
maar daardoor is de boel daar wel verpauperd.
Een bestemmingswijziging van Recreatie naar Wonen is een enorme cashcow voor de huidige
eigenaar. Waardes verdubbelen minimaal. Ook is de provincie erg streng met woningaantallen in
verhouding tot de verwachte bevolkingsgroei. Dit zijn de Woningbehoefteraming (WBR) en
Bevolkgingsprognose (BP). Deze worden elke drie jaar geactualiseerd (dit jaar een nieuwe) en dat
is een soort heilige graal voor de provincie qua woningcontingent. Ook wordt telkens na 20302035 een krimp voorspelt, waardoor op voorhand woningbouw geblokkeerd wordt. Gaan er dus
263 woningen van dit contingent af, dan heeft dat serieuze consequenties voor vrijwel alle
andere nieuwbouwprojecten.
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Een aantal kamers in het voormalige verzorgingstehuis Voornesteyn worden momenteel antikraak verhuurd. Daarnaast staan er kamers leeg die niet worden verhuurd.

3 ‘In het voormalige verzorgingstehuis Voornesteyn zouden
meer kamers verhuurd moeten worden’
(In welke mate bent u het (on)eens met bovenstaande stelling?)
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Op stelling "3 ‘In het voormalige verzorgingstehuis Voornesteyn zouden meer kamers verhuurd
moeten worden’" antwoordt in totaal 73% van de respondenten: "(zeer)mee eens". In totaal 13%
van de respondenten antwoordt: "(zeer)mee oneens". Het meest gekozen antwoord (41%) is: "Zeer
mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mee eens

•
•
•
•

Allerlei doelgroepen zoeken (tijdelijk) kleine behuizing. Dit zou een perfecte
oplossing kunnen zijn
Dit lijkt mij een prima plek voor de senioren.
Eenpersoonshuishoudens kunnen prima daar terecht. Starters, gescheiden
personen, tijdelijke huisvesting voor senioren, etc.
Er is veel vraag naar woonruimte. Daarom is het nodig al is het als tussenoplossing.
Nu is het leegstand tegenover de grote vraag naar woonruimte. Het is schandalig
dat er zoveel woonruimte niet gebruikt wordt.
Leuke woningen voor starters
Veel krapte op de woningmarkt. Veel woningzoekende en mensen die op een
camping gaan wonen.... slechte ontwikkeling
Verhuur voor een laag tarief aan jongeren.
Voor jongeren die niet aan een Woning komen.
Voor studenten of starters zou het ideaal zijn, zolang het een waardige kamer met
sanitair etc is.
Alleen wel voor mensen waar het van oorsprong voor bedoeld was, nl de ouderen!
De vraag is hoe aantrekkelijk de woningen zijn en of jongeren kunnen huren
Jongeren die samen willen wonen kunnen hier geen gebruik van maken
Dit maakt het voor bijv. Jongeren mogelijk om woonruimte te vinden.
Maar wel selectief. Niet dat het een aso gebouw wordt.
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•

•
•
Neutraal

•
•
•

Mee
oneens

•
•

Zeer mee
oneens

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Niet alleen verhuurd maar gerenoveerd, zodat er voor de ouderen in Hellevoetsluis
een goede plek komt waar ze kunnen wonen met een zekere vorm van
ondersteunig.
Echt goed hóór die "linkse hobbies" af te breken stuk voor stuk. Terug naar de 19e
eeuw, je hebt het goed als je geld hebt.
Wel aanpassen aan eisen van deze tijd en controle wie er in gaan.
Zonde om leeg te laten staan.
Als het voor bv een iemand uit Hellevoetsluis is die tijdelijk woonruimte nodig heeft
of een jongere die zelfstandig wil worden prima .
Hangt af wat er met de ruimte gebeurd. Als het niet meer verhuurd kon worden
door de staat van de woningen dan is het raar om het nu weer te verhuren.
Blijftbhet staan dan ook fatsoenlijke woningen en gewoon verhuren
Het gebouw zou allang moeten worden afgebroken, het is onveilig en sterk
verouderd als deze zaken worden cerbeterd door renovatie is het vreemd dat er
geen verpkeeghuis meer wordt gebouwd Grootenhoek is ook al heel oud, en de
Rozenhoek is ongeschikt voor verpleeghuis
Eerst moesten de ouderen er uit omdat het niet meer van deze tijd was en
afgebroken zou worden.
Nu zou het voor bewoning geschikt moeten zijn?
Maak er weer een verzorgings huis van
Afbreken en goedkopere huur/koopwoningen bouwen.
Afbreken en iets nieuws dat aan de huidige tijd voldoet terugbouwen.
Afbreken en nieuwe woningen bouwen
De oudere moesten hier uit omdat het gebouw afgebroken of verbouwd zou
worden, dus doe dat dan ook
Het gebouw zou verouderd zijn en de vorige bewoners moesten weg. Waar blijft de
sloop?
Het is treurig dat duizenden oude mensen thuis moeten wonen met een complex
zorgnetwerk wat vaak niet afdoende voorziet in de behoefte en dat
bejaardentehuizen leeg staan...
Het is zo schandalig dat al die oudere mensen die daar hun huisje hadden ineens
wegmoesten.....en waarvoor?? Er is nu niets mee gebeurd en dan
antikraakwoningen? Hellevoetsluis moet zich doodschamen wat ze veroorzaakt
hebben onder de voormalig oudere bewoners! Mensen werden gedwongen
zelfstandig te gaan wonen ook al konden ze dat niet. Een schande om dat nu
antikraak te verhuren. Had de bewoners in hun huisje gelaten.......Nee, alles voor de
toeristen maar hun eigen inwoners........die laat de gemeente stikken.
Het staat leeg omdat het oud en vervallen is. Ze kunnen het beter zo snel mogelijk
slopen en er wat nieuws neerzetten, dan het eeuwig te rekken met kamer verhuur.
Het zou gewoon gerenoveerd moeten worden zodat er weer senioren kunnen
wonen
Waarom kamers verhuren aan jan en alleman als daar voornamelijk oudere mensen
wonen die graag hun rust willen behouden.
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Weet niet

•

Het gebouw staat op de nominatie om gesloopt te worden dus de mensen die er
dan wonen moeten op termijn toch allemaal weer een woonplek. Het lost dus
alleen tijdelijk maar iets op. En maak er vooral GEEN "Polenhotel" van!! Dat zorgt
alleen maar voor ellende en daar zit niemand op te wachten! Waarom trouwens al
die bejaarden zo snel hun vertrouwde woonomgeving moesten verlaten is mij een
raadsel nu het gebouw al jarenlang staat te verloederen.....
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:

TipHellevoetsluis
Woningmarkt
23 mei 2019 tot 03 juni 2019
181
7,3% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
5
4 juni 2019

* Met het betrouwbaarheidsniveau van 95% wordt bedoeld dat de resultaten in dit onderzoek in
95% van de gevallen overeenkomt met de werkelijkheid. Hierin wordt altijd een foutmarge
meegenomen, in dit geval bedraagt de foutmarge 7,3%. De resultaten in dit onderzoek kunnen 7,3%
afwijken. Wanneer de foutmarge onder de norm 5% zit, dan is er spraken van een representatief
onderzoek. Dit is hier niet het geval. Beschouw de onderzoeksresultaten als een indicatie.

2.1 Methodiek
o
o
o
o

In overleg met Groot Hellevoet zijn de vragen opgesteld.
De vragenlijst is verstuurd naar de leden van het Tip-burgerpanel op 23 mei 2019 door middel
van een begeleidend schrijven.
Een herinneringsmail is gestuurd op 29 mei 2019.
Alle respondenten vullen de vragenlijst anoniem in.

2.2 Leeswijzer
De toelichtingen in deze rapportage zijn de letterlijke antwoorden die de respondenten hebben
gegeven tijdens het invullen van de enquête. Hier kunnen spellings- en grammaticafouten in zitten.
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3. TipHellevoetsluis
Mensen hebben vaak hun mening klaar. Ze zijn voor of tegen een nieuw idee dat opborrelt in de
samenleving. Politici gooien wel eens een balletje op en luisteren wat de reacties zijn. Luisteren ze
dan ook echt? Hoe vaak hoort u: ze doen maar, ze luisteren toch niet naar ons?
Onderzoeksbureau Toponderzoek wil de betrokkenheid van de inwoners van Hellevoetsluis
vergroten. Via het panel TipHellevoetsluis.nl kunnen alle inwoners in de gemeente Hellevoetsluis hun
mening kenbaar maken over onderwerpen die leven in hun samenleving.
Op www.tiphellevoetsluis.nl kan iedereen een aanmeldingsformulier invullen. Van tijd tot tijd
worden deelnemers gevraagd naar hun mening over actuele onderwerpen.
De deelnemers zijn en blijven anoniem en kunnen per onderzoek zelf beslissen of meedoen. Ze zijn
niets verplicht. Het invullen van een enquête duurt slechts enkele minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit.
TipHellevoetsluis.nl is een gemeenschapspanel,
opgezet vanuit de gemeenschap. Heeft u vragen
over dit initiatief, dan kunt u deze altijd stellen
aan enquete@toponderzoek.com. Het is ook
mogelijk om zelf onderwerpen aan te dragen
voor peilingen.
Lees hier meer over de TIP-methodiek.
TipHellevoetsluis.nl maakt het gemakkelijk om
zonder veel moeite je zegje te doen!
Zie eerdere onderzoeksresultaten, waaronder ‘Vuurwerk, ‘Privacy’ en ‘Metro’.
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4. Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsense bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.
Blijf op de hoogte via de Topletter.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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