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Introductie
Aanleiding
Vanaf 1 januari 2023 worden de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en
Westvoorne samengevoegd tot één gemeente. De fuserende gemeenten
zijn benieuwd hoe inwoners deze nieuwe gemeente voor zich zien. Via
een digitale toekomstwijzer konden inwoners hun toekomstbeeld
kenbaar maken.
Methode
Inwoners is gevraagd een digitale toekomstwijzer in te vullen. Hiervoor
moesten inwoners zich registreren via hun e-mail. In deze wijzer
werden verschillende dilemma’s voorgelegd, waarbij deelnemers
konden aangeven wat zij het belangrijkst vinden. De inwoners en
ondernemers zijn via social media van de gemeenten en de fusie, de
gemeentepagina’s in de huis-aan-huisbladen, via driehoeksborden
langs de kant van de weg in de drie gemeenten, de website van de
fusie en de drie gemeenten en de burgerpanels van de drie
gemeenten zijn actief gevraagd de Toekomstwijzer in te vullen. De
Toekomstwijzer kon ingevuld worden van 17 mei t/m 31 mei.
Analyse
Op de data is een weging toegepast naar leeftijd. Dit betekent dat
de verhoudingen naar leeftijd zijn teruggebracht naar de
werkelijk bestaande verhoudingen in de bevolking van de drie
gemeenten. Groepen die ondervertegenwoordigd zijn, krijgen
een groter gewicht, terwijl oververtegenwoordigde groepen een
kleiner gewicht krijgen. Op deze manier zijn de resultaten
representatief voor de drie gemeenten, wat betreft leeftijd.
Indien de percentages niet optellen tot 100 procent, is dit het
gevolg van afrondingsverschillen.

Respons
Voor dit onderzoek hebben 1520 inwoners van de gemeenten Westvoorne,
Brielle en Hellevoetsluis de toekomstwijzer ingevuld. In tabel 1 is de
ongewogen verdeling per leeftijdscategorie weergegeven. Tabel 2 toont de
ongewogen verdeling per gemeente.

Tabel 2: respons per gemeente

Tabel 1: respons naar leeftijd
Leeftijdsgroep

Aantal

%

Gemeente

12 t/m 25 jaar

35

2%

26 t/m 35 jaar

133

36 t/m 45 jaar

Aantal

%

Westvoorne

452

30%

9%

Brielle

343

23%

206

14%

Hellevoetsluis

716

47%

46 t/m 55 jaar

307

20%

Onbekend

9

1%

56 t/m 65 jaar

385

25%

Totaal

1520

100%

66 t/m 75 jaar

342

23%

76 jaar en ouder

103

7%

9

1%

1511

100%

Onbekend
Totaal
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Leeswijzer dilemma’s
•

In de digitale toekomstwijzer zijn aan de inwoners zestien dilemma’s
met twee keuzes voorgelegd. Aan de inwoners is gevraagd wat zij
belangrijker vinden en of zij hun positie op een schaal konden
aangeven.

•

Bij deze dilemma’s moest een bolletje verplaatst worden naar de
kant van het dilemma die de inwoner het belangrijkste vindt, deze
schaal is ook gebruikt in deze rapportage.
•

Met een locatie-marker
wordt het gemiddelde van alle
inwoners weergegeven op een schaal van 0 tot 100. Onder de
schaal staat het gemiddelde in cijfers uitgedrukt.

•

Met een gele locatie-marker
wordt het gemiddelde van de
voorstanders van optie A of optie B weergegeven. Hoe verder de
gele marker van het midden, hoe belangrijker inwoners deze
optie vinden.

•

Percentages onderaan de balk geven weer hoe groot de groep is
die voor de betreffende kant van de balk heeft gekozen.

•

Groene kaders worden gebruikt om opmerkelijke verschillen
tussen leeftijdsgroepen en gemeenten te beschrijven.
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Gemiddelde alle inwoners: 48
55% voor optie A

45% voor optie B

Belangrijkste uitkomst: toekomstbeeld
•

•

De toekomstwijzer mondde uit in vier diverse toekomstbeelden voor
Voorne aan Zee, aan de hand van de antwoorden op de vragen is aan
iedere inwoner het toekomstbeeld getoond dat het beste bij de
gegeven antwoorden past.
Hieruit blijkt dat voor een derde van de inwoners (35%) zijn/haar
antwoorden het beste past bij een authentiek Voorne aan Zee.
Vindingrijk Voorne aan Zee past bij 28 procent van de inwoners,
Parel Voorne aan Zee bij 23 procent van de inwoners en Proeftuin
Voorne aan Zee bij 14 procent van de inwoners.

Figuur 1 – Resultaat toekomstwijzer
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1
Openbare voorzieningen

Dit hoofdstuk gaat in op de inrichting van de openbare
ruimte en het winkelaanbod.

Pleininrichting
•

Aan inwoners is gevraagd of zij het belangrijker vinden dat de
pleinen levendig zijn vanwege wekelijkse markten en andere
evenementen of dat de pleinen ingericht zijn voor persoonlijke
ontmoetingen, met minder plek voor evenementen.

•

Inwoners hebben een lichte voorkeur voor levendige pleinen (54%),
al is er ook een groot deel die graag ruimte ziet voor persoonlijke
ontmoetingen (46%).
Jongere inwoners (<25 jaar) geven vaker de
voorkeur voor levendige pleinen vergeleken
met oudere inwoners (>55 jaar).

Leeswijzer (of zie pagina 4)
• De blauwe marker geeft het gemiddelde aan
voor alle inwoners en toont dat inwoners meer
neigen naar wekelijkse markten en
evenementen.
• De gele markers tonen het gemiddelde binnen
de beide opties: hoe verder van het midden, hoe
sterker voorstanders voor deze optie zijn.

Gemiddelde alle inwoners: 47
54% voor optie A

46% voor optie B
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Winkelaanbod
•

Aan inwoners is gevraagd of zij graag één groot winkelcentrum voor
zich zien met uitgebreid winkelaanbod of liever in alle plaatsen een
klein winkelgebied met een basisaanbod aan winkels.

•

Inwoners geven aan graag winkels nabij te hebben, ook als dit
betekent dat het aanbod beperkt is.
• Inwoners uit Westvoorne geven vaker dan inwoners
uit andere gemeenten aan dat zij graag winkels
dichtbij willen, ruim acht op de tien inwoners (85%)
kiezen voor dit antwoord.
• In Hellevoetsluis geldt dit voor de helft van de
inwoners (55%). In Brielle zijn dit zeven op de tien
inwoners (73%).

Gemiddelde alle inwoners: 66
32% voor optie A
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68% voor optie B

2
Recreatie

Hoofdstuk 2 gaat in op de recreatiemogelijkheden in
het toekomstig Voorne aan Zee.

Investeren in recreatie
Figuur 2 – Ik vind het belangrijker dat…

•
•

Aan inwoners zijn vier opties voorgelegd over mogelijke
investeringen in recreatiemogelijkheden (figuur 2).
Vier op de tien inwoners zien graag meer voorzieningen zoals
toiletten, parkeerplekken en horeca. Een op de vijf inwoners vindt
het belangrijk om betere fiets- en wandelroutes aan te leggen, dit
leeft vooral bij inwoners uit de gemeente Westvoorne.
De optie voor nieuwe recreatiemogelijkheden
voor outdoor activiteiten krijgt veel steun van
jongere inwoners tot 45 jaar. Voor jongeren (tot
25 jaar) is dit zelfs de meest gekozen optie (43%).

Onze bestaande recreatiegebieden
meer voorzieningen zoals toiletten
parkeerplekken en horeca krijgen,
zodat je er een hele dag kunt
doorbrengen en je vermaken.

40%
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44%
44%

22%

Onze bestaande recreatiegebieden
betere fiets- en wandelroutes
krijgen.

27%
20%
21%

Totaal
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21%

Er nieuwe recreatiemogelijkheden
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22%
22%
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agrarische bedrijven. Denk dan aan
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voor 1 dag’.
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Nabijheid recreatievoorzieningen
•

Inwoners is gevraagd of zij het belangrijker vinden om nabij kleinschalige - voorzieningen te hebben of grotere voorzieningen
met meer aanbod op grotere afstand.

•

Zes op de tien inwoners geven de voorkeur aan kleinschalige
voorzieningen dichtbij huis.
Inwoners van Hellevoetsluis geven in vergelijking met
Westvoorne en Brielle vaker de voorkeur aan grotere
voorzieningen met meer aanbod. Al is ook een meerderheid
(56%) van de inwoners in Hellevoetsluis voor kleinschalige
voorzieningen (Brielle: 65%; Westvoorne: 67%).
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Gemiddelde alle inwoners: 61

39% voor optie A

61% voor optie B

Strand
•

Inwoners is gevraagd of zij liever het strand delen met mensen van
buitenaf, waarbij geïnvesteerd wordt in extra voorzieningen of dat er
minder ontwikkelingen plaatsvinden en de rust wordt bewaard.

•

Hierover is geen consensus, inwoners geven aan beide opties
belangrijk te vinden met een lichte neiging naar extra voorzieningen
bij het strand.
Inwoners van Hellevoetsluis geven vooral aan baat
te hebben bij extra voorzieningen bij het strand, 58
procent kiest deze optie. In Westvoorne is dit 50
procent en in Brielle 52 procent.

Gemiddelde alle inwoners: 48
55% voor optie A

45% voor optie B
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Evenementen
•

Inwoners kregen de vraag voorgelegd of zij het leuker vinden dat er
vaker grotere evenementen worden georganiseerd of lokale
braderieën met mensen in de buurt.

•

Hieruit blijkt dat zes op de tien inwoners de voorkeur geven aan
lokale evenementen, maar ook een groot deel (38%) geeft de
voorkeur aan grotere evenementen.

In vergelijking met Westvoorne (31% voorkeur grotere evenementen),
geven meer inwoners in Hellevoetsluis (42%) vaker de voorkeur voor
grotere evenementen. In Brielle geldt dit voor 37 procent van de
inwoners.

Gemiddelde alle inwoners: 62

38% voor optie A
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62% voor optie B

3
Woon- en leefomgeving

In dit hoofdstuk komen de onderwerpen de
toekomstige woonwijk, investeren in duurzaamheid en
parkeren aan bod.

Toekomstige woonwijk
•

•

•

Aan inwoners is gevraagd wat zij zien als de belangrijkste investering
wat betreft het woningaanbod. De keuze bestond uit vier opties
(figuur 3).

Het bouwen van nieuwe woningen als vervanging van woningen die
nu in slechte staat verkeren krijgt de meeste steun, namelijk van 36
procent van de inwoners. Dit leeft erg in Hellevoetsluis (40%).
De investering ‘woonconcepten gericht op samenwonen als groep’
krijgt steun van 23 procent van de inwoners.
Oudere inwoners (55+) willen graag dat er geïnvesteerd
wordt in vernieuwende woonconcepten, zoals
bijvoorbeeld hofjes voor oudere leeftijdsgroepen (33%).

Figuur 3 – Ik vind het belangrijker dat er geïnvesteerd wordt in…
Nieuwe woningen op plekken waar
woningen staan die in slechte staat zijn.
Op deze plekken komen meer
verschillende soorten woningen denk
aan appartementencomplexen en
eengezinswoningen.

36%
34%
33%
40%

23%

Vernieuwende woonconcepten waar de
eigen inwoners kunnen samenwonen.
Bijvoorbeeld hofjes waar ouderen
samenwonen of zelf als groep bouwen

27%
24%
20%

Totaal
Westvoorne
Brielle

21%

Verbeteren van de bestaande woningen
bijvoorbeeld isoleren en
levensloopbestendig maken.

23%
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Bouwen van nieuwe duurzame
woningen bijvoorbeeld klimaatneutraal,
zonder gas, natuurinclusief. En in het
bouwen van nieuwe woonconcepten,
zoals bijvoorbeeld tiny houses. Dat kan
ook een nieuw type inwoner aantrekken.
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Duurzaamheid
•

Aan inwoners is de vraag voorgelegd of zij liever willen dat de
gemeente grotere duurzaamheidsinitiatieven start of liever kleinere
duurzaamheidsinitiatieven ondersteunt.

•

Hieruit blijkt dat men sterk de voorkeur heeft voor kleine initiatieven.
Acht op de tien inwoners kiezen voor deze kant van het dilemma,
tegenover 21 procent van de stemmers die de voorkeur hebben voor
grote duurzaamheidsinitiatieven.
Van de drie gemeenten is Westvoorne het sterkst voor kleine
duurzaamheidsinitiatieven (84%). In Hellevoetsluis kiest
een kwart van de inwoners voor de andere optie: het groot
aanpakken. In Brielle kiest 19 procent voor deze optie.
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Gemiddelde alle inwoners: 75
21% voor optie A

79% voor optie B

Parkeren
•

Aan inwoners is gevraagd of zij de voorkeur hebben om de auto zo
dicht mogelijk voor de deur te parkeren of liever iets meer moeten
lopen als dit betekent dat de straten autoluwer en groener worden.

•

Hieruit blijkt dat beide opties veel steun krijgen van de inwoners, net
iets meer inwoners neigen naar de auto dichtbij huis. Binnen deze
categorie zijn inwoners wel erg sterk gehecht aan het parkeren van de
auto dicht bij huis, dit is te zien aan het gemiddelde van 10 in deze
categorie.
Inwoners van Hellevoetsluis vinden het in vergelijking met
Westvoorne, belangrijker om hun auto dichtbij huis te
parkeren. Zes op de tien inwoners geven dit antwoord (57%),
tegenover 48 procent in Westvoorne.

Gemiddelde alle inwoners: 47
52% voor optie A

48% voor optie B
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4

Diensten gemeente

Dit hoofdstuk gaat over de inrichting van gemeentelijke
voorzieningen.

Regelen gemeentezaken
•

Aan inwoners is gevraagd of zij liever via een fysiek loket of online
hun gemeentezaken regelen.

•

Een grotere groep (58%) geeft aan het belangrijker te vinden dat
gemeentezaken via het gemeenteloket in de buurt te regelen zijn.
Daarentegen vinden ruim vier op de tien inwoners het belangrijk
gemeentezaken online te kunnen regelen. Binnen beide categorieën
staan de gele markers ver van het gemiddelde, dit betekent dat
inwoners hier een uitgesproken mening over hebben.
Oudere inwoners (75+) gaan het liefst naar een fysiek
loket om hun gemeentezaken te regelen, driekwart van
deze groep kiest voor dit antwoord.

Gemiddelde alle inwoners: 42
58% voor optie A
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42% voor optie B

Toezichthouders
•

Aan inwoners is gevraagd of zij het belangrijker vinden om
veiligheid te creëren door meer toezichthouders op straat of via
nieuwe technologieën zoals bijvoorbeeld camera’s en sensoren.

•

Inwoners geven aan beide belangrijk te vinden, met een lichte
neiging naar gebruik van nieuwe technologieën.

Gemiddelde alle inwoners: 55
45% voor optie A

55% voor optie B
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Taak gemeente?
•

Aan inwoners is gevraagd of zij het als taak van de gemeente zien om
sociale voorzieningen te behouden en organiseren of dat dit beter
door inwoners zelf kan worden geïnitieerd, waarbij ze budget van de
gemeente krijgen.

•

Zeven op de tien inwoners geven de voorkeur aan organisatie door
inwoners en maatschappelijke organisaties.

Gemiddelde alle inwoners: 66
30% voor optie A
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70% voor optie B

Burgerparticipatie
•

Aan inwoners is gevraagd of zij het als taak van de gemeente zien om
beslissingen te maken over ontwikkelingen en bestedingen van
gemeentegeld, of dat men zelf vaker mee wil beslissen.

•

Hieruit blijkt dat men zelf graag mee wil beslissen. Ruim acht op de
tien inwoners kiezen voor deze kant van het dilemma en wil graag
zelf meebeslissen, tegenover 16 procent van de stemmers die
beslissingen aan de gemeente overlaat.

Gemiddelde optie A: 16
16% voor optie A

Gemiddelde alle inwoners: 79

Gemiddelde optie B: 91
84% voor optie B
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5
Zorg en welzijn

Hoofstuk 5 gaat in op de toegang tot zorg: liever verder
weg en altijd beschikbaar of dichtbij huis? Daarnaast
komt het inzetten als vrijwilliger aanbod.

Toegang tot zorg
•

Aan inwoners is gevraagd of zij het belangrijker vinden om altijd
toegang te hebben tot zorg, ook als dit iets verder weg is. Of dat zij
liever zorg dichtbij huis hebben, ook als dit niet dag en nacht
bereikbaar is.

•

Beide opties krijgen veel steun: 54 procent van de inwoners neigt
naar zorg zo dicht mogelijk bij huis, tegenover 46 procent die voor
altijd bereikbare zorg is, ook al is dit iets verder weg.
Oudere inwoners geven vaker de voorkeur aan zorg en hulp zo dicht
mogelijk bij huis te hebben. Van de 75+ers kiest 64 procent voor deze optie.

Gemiddelde alle inwoners: 57
46% voor optie A

54% voor optie B
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Zorg in de buurt
•

Aan inwoners is gevraagd of zij het belangrijk vinden om een
zorgverlener te hebben in de buurt, iemand die je persoonlijk kent of
24/7 (digitaal) toegang tot zorg.

•

Hierbij gaven zeven op de tien inwoners te kennen graag een
zorgverlener is de buurt te hebben, ook als die niet elke dag open of
beschikbaar is.
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Gemiddelde alle inwoners: 32
71% voor optie A

29% voor optie B

Inzet als vrijwilliger

•
•

•

Aan inwoners is de vraag voorgelegd dat wanneer zij zich inzetten als
vrijwilliger zij dit liever doen vanuit eigen talent of expertise of
vanuit betrokkenheid bij de eigen wijk/dorp/stad.

•

Twee derde van de inwoners geeft aan het liefst vrijwilligerswerk te
doen dicht bij huis.
Oudere inwoners zeggen vaker zich liever dichtbij huis in te zetten, 75 procent
van de 75+’ers kiest voor dit antwoord.
Inwoners in gemeente Westvoorne (71%) geven vaker dan inwoners uit de
gemeente Hellevoetsluis (61%) aan de voorkeur te hebben voor
vrijwilligerswerk dichtbij huis.
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Gemiddelde alle inwoners: 64
35% voor optie A

65% voor optie B

6
Werk en mobiliteit

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de werkgelegenheid
en bereikbaarheid van het toekomstige Voorne aan Zee

Investeren werkgelegenheid
•
•

Aan inwoners zijn vier opties voorgelegd die betrekking hebben op
investeringen in werkgelegenheid (figuur 4).
Vier op de tien inwoners (37%) vinden het belangrijker dat er
geïnvesteerd wordt in banen in de zorg. En kwart ziet het liefst
investeringen in het goed houden van de huidige werkgelegenheid,
dit leeft sterk onder inwoners uit Westvoorne.

• Jongere inwoners (<35) kiezen het vaakst voor investeren in de huidige
werkgelegenheid (33%). Oudere inwoners (55+) kiezen vaker voor
investeringen in de zorg (52%).
• Voor inwoners die hun eigen onderneming hebben staat investering in
toerisme waardoor daar meer banen ontstaan bovenaan (27%). Op nummer
twee komt investeringen in het goed houden van de arbeidsmarkt (26%).

Figuur 4 – Ik vind het belangrijker dat…
37%
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38%

Er geïnvesteerd wordt in het
uitbreiden en verbeteren van de
(ouderen)zorg zodat er meer
banen ontstaan.

25%
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23%
24%

Er geïnvesteerd wordt in het goed
houden van de huidige
werkgelegenheid.

Totaal
Westvoorne

24%
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25%
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Er geïnvesteerd wordt in meer
recreatie en toerisme binnen de
gemeente waardoor er meer
banen ontstaan.
Er geïnvesteerd wordt in het
creëren van goede werkplekken
voor kleine ondernemers
zelfstandigen en mensen die thuis
werken (denk aan shared /…
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Bereikbaar Voorne aan Zee
Figuur 5 – Ik vind het belangrijker dat…

•
•

Aan inwoners zijn vier opties voorgelegd die te maken hebben met de
bereikbaarheid van het toekomstige Voorne aan Zee (figuur 5).
De helft van de inwoners geeft hierbij aan het belangrijk te vinden dat het
wegennet van en naar het eiland wordt verbeterd. Eén op de vijf inwoners
geeft de voorkeur aan het verbeteren van de fiets- en wandelwegen.

53%

Het wegennet van en naar het
eiland beter wordt bijvoorbeeld
door het verbreden van de N57.

49%
47%
59%

20%

De fiets- en wandelwegen in- en
naar de gemeente beter worden
bijvoorbeeld door het maken van
snelfietspaden.

20%
23%
18%

Totaal
Westvoorne

19%

Het openbaar vervoer tussen de
kernen in Voorne aan Zee
verbeterd wordt bijvoorbeeld
doordat de bussen vaker rijden.

Brielle

25%

Hellevoetsluis

18%

16%

8%

We gebruik kunnen maken van
elektrisch deelvervoer (gedeelde
elektrische auto’s e-bikes en
elektrische scooters).
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Bereikbaarheid werk en scholen
•

Aan inwoners is gevraagd of zij betere OV-verbindingen belangrijker
vinden, zodat reizen naar het werk buiten de regio minder tijd kost of
graag gebruik willen maken van nabije flexwerkplekken.

•

Zes op de tien inwoners kiezen voor betere OV-verbindingen.
Van de inwoners tussen 26 en 35 jaar geeft 52 procent de
voorkeur aan het gebruik van flexwerkplekken.

Gemiddelde alle inwoners: 41
61% voor optie A

39% voor optie B
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Afstand tot school
•

Aan inwoners is gevraagd of zij hun kind liever naar excellente scholen
verder weg laten gaan of scholen in de buurt, waarbij de keuze om te
kiezen kleiner is.

•

Zes op de tien inwoners geven aan liever een school dichtbij uit te kiezen.

• Van alle leeftijdsgroepen geven jongeren tot 25 jaar het
sterkst hun voorkeur voor een school zo dicht mogelijk
bij huis: driekwart van deze groep kiest voor deze
optie.
• Dit geldt ook voor hun ouders (e.g. leeftijd 25-35) van
deze groep heeft 66% deze optie als voorkeur. Voor de
leeftijdsgroep 36 tot en met 45 jaar geeft 61% deze
optie als voorkeur.

Gemiddelde alle inwoners: 60
39% voor optie A
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61% voor optie B

7
Tot slot

Dit hoofdstuk is een concluderend hoofdstuk en laat
zien wat voor inwoners het ideale toekomstbeeld van
Voorne aan Zee is.

Tot slot
Figuur 6 – Ik vind het belangrijker dat…

•

•

•

De laatste stelling die aan de inwoners is voorgelegd gaat over wat
inwoners het belangrijkste vinden aan het toekomstige Voorne aan Zee
(figuur 6).
Hieruit blijkt dat de helft van de inwoners het belangrijk vindt dat
Voorne aan Zee de rust en eigenheid van de dorpen en het landschap
bewaakt. Dit leeft erg sterk in Westvoorne en minder in Hellevoetsluis
Op nummer twee staat dat inwoners meer hun mening mogen geven, dit
wordt gesteund door een kwart van de inwoners (23%) en leeft sterk in
Hellevoetsluis (26%).

50%

Voorne aan Zee de rust en
eigenheid van de dorpen en het
landschap bewaakt.

62%
53%
42%

Inwoners en ondernemers in
Voorne aan Zee meer hun
mening (mogen) geven en hun
ideeën kunnen omzetten in
nieuwe ideeën en projecten.

23%
19%
21%
26%

Voorne aan Zee meer aandacht
besteedt aan veranderingen
waarbij we steeds beter denken
aan het milieu en het gebruik
van energie.

14%
8%
13%
17%

Voorne aan Zee meer inwoners
en toeristen aantrekt daar gaat
de kwaliteit van voorzieningen
door omhoog.

13%
11%
14%
15%
0%

20%

Totaal
Westvoorne
Brielle
Hellevoetsluis

40%

60%

80%
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Toekomstbeeld
•

•

De toekomstwijzer mondde uit in verschillende toekomstbeelden,
aan inwoners is gevraagd welk toekomstbeeld zij zelf voor het
toekomstig Voorne aan Zee zij in gedachten hebben. Er kon gekozen
worden uit vier toekomstbeelden, hieronder weergegeven.

Figuur 7 – Welk toekomstbeeld heeft jouw voorkeur?
41%
48%
45%
36%

Authentiek Voorne aan Zee

Vier op de tien inwoners geeft de voorkeur aan Authentiek Voorne
aan Zee, waarbij iedere kern zijn eigenheid bewaart.

29%
26%
23%
33%

Parel Voorne aan Zee

In de gemeente Hellevoetsluis is naast de optie
Authentiek Voorne aan Zee (36%), Parel Voorne
aan Zee een veel gekozen optie (33%).

14%
15%
16%
13%

Vindingrijk Voorne aan Zee

9%
4%
9%
11%

Proeftuin Voorne aan Zee

Totaal
Westvoorne
Brielle
Hellevoetsluis

7%
7%
8%
6%

Onbekend

0%

10% 20% 30% 40% 50% 60%
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Toekomstbeeld
•

Tabellen 3 en 4 tonen de verdeling van
de keuze van toekomstbeeld per
inwoner/ondernemer en per
leeftijdscategorie.

Tabel 3 – Ongewogen verdeling toekomstbeeld per inwoner/ondernemer

Totaal

%

Inwoner

%

Onderne
mer

%

Inwoner
&
onderne
mer

635

41%

579

44%

4

14%

48

28%

4

44%

Parel Voorne aan Zee

429

29%

364

28%

10

36%

53

31%

2

22%

Proeftuin Voorne aan Zee

125

9%

100

8%

4

14%

19

11%

2

22%

Vindingrijk Voorne aan Zee

224

14%

179

14%

10

36%

34

20%

1

11%

Onbekend

107

7%

88

7%

19

11%

1520

100%

1310

100%

173

100%

9

100%

Toekomstbeeld
Authentiek Voorne aan Zee

Totaal

28

100%

%

Geen van
beide

%

Tabel 4 – Ongewogen verdeling toekomstbeeld per leeftijdscategorie

Toekomstbeeld
Authentiek Voorne aan
Zee
Parel Voorne aan Zee
Proeftuin Voorne aan
Zee
Vindingrijk Voorne aan
Zee
Onbekend
Totaal

Totaal

%

12-25
jaar

%

26-35
jaar

%

36-45
jaar

%

46-55
jaar

%

56-65
jaar

%

66-75
jaar

%

75-85
jaar

%

>86
jaar

%

635

41%

13

37%

55

41%

81

39%

128

42%

166

43%

143

42%

42

42%

1

33%

429

29%

9

26%

38

29%

72

35%

82

27%

97

25%

96

28%

33

33%

1

33%

125

9%

4

11%

16

12%

14

7%

23

7%

39

10%

21

6%

8

8%

224

14%

7

20%

15

11%

24

12%

45

15%

57

15%

58

17%

15

15%

1

33%

107

7%

2

6%

9

7%

15

7%

29

9%

26

7%

24

7%

2

2%

35

100%

133

1520 100%

100% 206 100% 307 100% 385 100% 342 100% 100 100%

3

100%

Onbe
kend

%

9

100%

9

100%
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Toelichting toekomstbeeld
“Wij zijn samen de Parel van Voorne. In iedere
(deel)gemeente zijn er kleine pareltjes te vinden,
welke het aantrekkelijk maken om hier te wonen,
leven maar ook vakantie te vieren.”
“Het toerisme op het eiland kan bijdrage aan het in
standhouden van de sociale voorzieningen. daarnaast
denk ik dat we in een mooi gebied wonen (parel) en
dat we deze moeten beschermen, onderhouden en
waar nodig innoveren.”
“Voorne aan zee heeft heel veel te bieden en ik vind
dat natuur en recreatie beter ontwikkeld kunnen
worden ook voor mensen van buiten de regio. In zijn
algemeenheid mag er wat meer leven in de brouwerij
komen.”

“Omdat met alle ontwikkelingen (milieu
volksgezondheid etc.) is nu nog onduidelijk is
waar we uitkomen. Daarvoor zal dus met
vallen en opstaan een nieuwe gemeente
moeten worden ontwikkeld. Waarbij de
ontwikkeling van een sociale gemeenschap de
basis is voor voldoende participatie.”
“Denken in kansen en vernieuwingen, zodat
er een gevarieerde leeftijdsopbouw blijft
bestaan.”

“Inspelen op nieuwe technologieën,
klimaatbestendige initiatieven.”

“Dat straalt de regio uit en maakt het zo mooi.
Groter is niet altijd beter.”

“Met de tijd meegaan en creatief en
vindingrijk omgaan met ons mooie
woongebied”

“Voorne laten zoals het is. Geen tourismepleister
van maken om de gemeentekas te spekken.
Investeer in behoud van natuur en omgeving, niet
in bouwprojecten.”

“Op basis van mijn keuzes kwam ik bij
Authentiek uit. Maar ik denk dat we alleen
met vindingrijkheid die authenticiteit ook
kunnen behouden.”

“Rust en leef plezier gaan boven massa toerisme.”

“De wereld staat niet stil en dus de inwoners
niet. Meegroeien met de tijd is belangrijk.
Eigen ideeën en motivatie.”
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Wil je nog iets kwijt?
•

Aan het eind van de toekomstwijzer is gevraagd of inwoners iets gemist hebben of nog iets kwijt willen, hieronder een uitsnede van de
antwoorden.

•

Daarnaast is gevraagd wat voor cijfer zij geven voor deze manier van participeren. Ruim negen op de tien inwoners (93%) gaven het cijfer
zes of hoger. inwoners uit Brielle gaven hiervoor een gemiddeld rapportcijfer van 7,4, inwoners uit Hellevoetsluis en Westvoorne gaven
gemiddeld een 7,5.

“Alle toekomst beelden hebben plus en min punten het beste van allemaal zou het mooiste zijn.
Veel succes met de uitdaging om tot een mooie nieuwe gemeente te komen. ”
“Graag meer vooral betaalbare senioren koopwoningen bouwen, en niet alleen maar onbetaalbare. ”
“Ik mis aandacht voor kinderen/jongeren en activiteiten. ”
“Absoluut geen metroverbinding”
“De mogelijkheid zou er moeten zijn om sommige vragen niet te hoeven beantwoorden.
Nu moet er worden gekozen tussen twee antwoorden welke beide niet mijn keuze zouden zijn. ”
“Ik vind dat milieu en duurzaamheid in alle vier de toekomstbeelden een grote rol moet spelen”
“De aandacht voor duurzaamheid, betaalbaar wonen, participatie van mensen met problemen, organiseren goede zorg voor Jeugd en
gezinnen. ”
“Laat Voorne, Voorne blijven. Als mensen behoefte hebben aan drukte en de grote stad ligt Rotterdam om de hoek. ”
“Graag zou ik de jongeren van onze stad meer zeggenschap geven in het vormen van de stad! ”
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Bijlage A - Respons
Tabel 5 – Respons naar kern
Kern

Tabel 6 – Respons naar type bewoner
Aantal

%

Tinte

30

2%

Rockanje

214

14%

Oostvoorne

208

14%

Brielle

283

19%

Vierpolders

28

2%

Zwartewaal

32

2%

Hellevoetsluis

632

42%

Nieuwenhoorn

25

2%

Oudenhoorn

23

2%

Nieuw-Helvoet

36

2%

Anders

9

1%

Totaal

1520

100%

Categorie

Aantal

%

1310

86%

Ondernemer

28

2%

Inwoner en ondernemer

173

11%

9

1%

1520

100%

Inwoners

Geen van beide
Totaal
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