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1. Samenvatting
Op vraag "1 Welke voorzieningen mogen volgens u nooit verdwijnen uit uw eigen dorpscentrum?" is
het meest gekozen antwoord (90%): "Basisschool".
Op vraag "2 Welke voorzieningen mist u in uw eigen dorpscentrum?" is het meest gekozen antwoord
(41%): "Ik mis niets".
Op vraag "3 Stel u bent de centrummanager of dorpsadviseur en u krijgt de gelegenheid om uw
ideale dorpscentrum te ontwikkelen. Wat zou u veranderen of toevoegen?" geeft 38% van de
respondenten een verandering.
Op vraag "4 Verhuurt u een woning, of een gedeelte van een woning aan toeristen?" antwoordt 96%
van de respondenten: "Nee".
Op vraag "4.1 Waarom verhuurt u uw woning aan toeristen?" is het meest gekozen antwoord (50%):
"Het is door de hoge vraag makkelijk om je huis te verhuren".
Op stelling 5 “In de dorpskernen moet de verhuur van woningen aan toeristen aan banden worden
gelegd” antwoordt 54% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 29% van de respondenten
antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op stelling 6 “De gemeente moet gaan handhaven op de (illegale) verhuur als recreatiewoning van
woningen met een woonbestemming” antwoordt 65% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 18%
van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Op vraag "6.1 Waarom moet er volgens u gehandhaafd worden op de verhuur van woningen met
woonbestemming?" is het meest gekozen antwoord (74%): "De leefbaarheid van het dorp gaat er op
achteruit".
Op vraag "6.1 Waarom moet er volgens u niet gehandhaafd worden op de verhuur van woningen
met woonbestemming?" is het meest gekozen antwoord (76%): "Het verhuur aan toeristen zorgt
voor levendigheid".
Op stelling 7 “Onze woonplaats wordt een spookdorp als de verhuur van woonhuizen toeneemt”
antwoordt 52% van de respondenten: "(zeer) mee eens". 26% van de respondenten antwoordt:
"(zeer) mee oneens".

Dit en meer blijkt uit panelonderzoek TIP GoereeOverflakkee, waarbij 99 deelnemers zijn
geraadpleegd.
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2. Rechte tellingen
Voorzieningen op Goeree-Overflakkee
Ieder dorp heeft zijn eigen voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een basisschool en café.

1 Welke voorzieningen mogen volgens u nooit verdwijnen uit
uw eigen dorpscentrum?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "1 Welke voorzieningen mogen volgens u nooit verdwijnen uit uw eigen dorpscentrum?" is
het meest gekozen antwoord (90%): "Basisschool".

Anders, namelijk:





















Bank, vvv, diverse winkels
Bibliotheek
BIBLIOTHEEK
Bloemenzaak, geldautomaat, speeltuin, huisarts
Dorpstienden
Gymzaal
Huisarts
Huisarts en bank
Huisarts- en tandartspraktijken
Huisartsenpost en apotheek
Openbaarvervoer voorziening.
Pinautomaat en sportvereniging en dorpshuis
Politiepost
Sport/voetbalvereniging
Sportclub
Sportclubs
Sportvereniging
Voetbalvereniging
Voetbalvereniging en fysiotherapie
Weekmarkt
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Wij hebben alleen n kerk
Zwembad

Toelichting







Dorpstienden zou ook open moeten zijn in de zomervakantie. Het is heel raar dat deze juist in
de drukste weken op Ouddorp gesloten is. Er zou zoveel in gedaan kunnen worden. Zeker als
een slecht weer voorziening. Ook dat "De Staver" het zwembad dicht is in de vakantie periode.
Gekkenwerk!!!!
Goede voorzieningen op het gebied van de Horeca bestaan ook niet; hoe willen we op deze
manier toeristen trekken...???
Het gemeenschapshuis en de lokale voetbalvereniging vormen in ons dorp de locaties om elkaar
te ontmoeten en waar we er voor elkaar zijn als dat nodig is. Een basisschool is voor de
leeftijdscategorie 4-12-jarigen een essentiële plaats voor het leren omgaan met
leeftijdsgenoten. Fysiotherapie dichtbij hus voor wanneer we het nodig hebben.
Hier is al geen cafe of cafetaria meer. kerken zijn er zat.
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2 Welke voorzieningen mist u in uw eigen dorpscentrum?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Op vraag "2 Welke voorzieningen mist u in uw eigen dorpscentrum?" is het meest gekozen antwoord
(41%): "Ik mis niets".

Anders, namelijk:


























Apotheek, bankfiliaal
Bar disco voor jeugd
Cafe dan wel cafetaria of andere eetgelegenheid
Cafe en cafetaria
Cafe, snackbar
Crematorium
Drogisterij
Fiets staling plekken
Grof en snoeiafval inleveren
Horeca/
Kaas- en delicatessenwinkel
Lidl
Lokale winkels
Meer restaurantjes
Meer winkels
Muziekonderwijs,museum
Nu erg weinig winkels
Pinautomaat
Pinautomaat en supermarkt
Restaurants e.d.
Slagerij
Slecht weer voorziening voor de kinderen, bijvoorbeeld een binnen speeltuin
Supermarkt
Tandarts, apotheek, sportschool
Variatie in middenstand
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Zwembad meer open is nu te veel gesloten voor werkende ouders die de kinderen moeten
halen en brengen

Toelichting




Culturele voorzieningen hoeven niet per se in de eigen dorpskern, maar wel meer op het
eiland.
En de apotheek in Ouddorp zou ruimer open moeten. En weer nachtapotheken op het
eiland.
De banken zijn belachelijk. Het is soms onmogelijk om aan geld te komen.
Er is geen supermarkt in Den Bommel, je moet voor alles in de auto stappen.
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3 Stel u bent de centrummanager of dorpsadviseur en u krijgt
de gelegenheid om uw ideale dorpscentrum te ontwikkelen.
Wat zou u veranderen of toevoegen?
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Verandering:

Toevoeging:

Het huidige
dorpscentrum voldoet
aan mijn wensen

Weet niet

Op vraag "3 Stel u bent de centrummanager of dorpsadviseur en u krijgt de gelegenheid om uw
ideale dorpscentrum te ontwikkelen. Wat zou u veranderen of toevoegen?" geeft 38% van de een
verandering.

Verandering:
























Aanpakken van leegstaande en verpauperde panden. Eigenaren aansporen om de boel netjes te
onderhouden en op te ruimen.
Auto vrij maken
Beter Centrum
Clustering van gemeenschapshuis en voetbalvereniging.en mogelijk fysiotherapie
Compacter centrum, betere parkeer mogelijkheden, zondag activiteiten
De haven open maken
De weg Inrichten als 30-zone en verboden voor vrachtwagens
Dorpshuis vaker open voor een bakkie koffie doen samen met anderen
Dorpstienden en alle zwembaden in de gemeente open in de zomervakantie.
Geen verhuur van woningen aan toeristen. Betreft dan woonhuizen met een woonbestemming.
Dit is al niet tiegestaan maar de gemeente handhaafd niet.
Gemeenschapshuis
Gezellige tarrasen
Grotere terrassen
Infrastructuur van het verkeer.
Leeg staande winkelpanden proberen te vullen, door de huur te verlagen
Meer leven in de haven
Meer parkeergelegenheid in een aantal straten
Meer parkeerplaatsen
Meer winkels
Minder kledingwinkels
Minder leegstand
Oude gemeentehuis benutten
Parkeervoorzieningen
7















Ruimere horeca voor gezinnen
SOMMIGE WEGEN AUTOLUW MAKEN
Stoepranden verwijderen overbodig en lastig voor mensen met een rolstoel maar ook struikel
opjecten
Straatwerk
Supermarkt
Verhuizen discotheek naar buiten centrum ivm overlast. Spreiding cafetaria/cafés om dezelfde
reden. Toevoegen: meer (niet blauwe zone) parkeerplaatsen en vergunningsysteem voor de
bewoners
Verkeerscirculatieplan opheffen
Verkrotte panden in centrum slopen en lokatie opnieuw ontwikkelen. recreatieve voorzieningen
uitbreiden.
Verpauperde panden aanpakken en groenvoorziening/onderhoud
Winkelgebied optimaliseren
Winkels bij elkaar in een grotere winkelstraat of plein
Winkels te veel verspreid
Zondagopening winkels

Toevoeging:




















Binnenspeeltuin kinderen en discotheek ouderen
Dependance gemeente, bankfiliaal
Dorpskern voor iedereen!! Toegankelijk maken
Geluidswal al dan niet natuurlijk langs n57 bij Goedereede
Hondenspeelterrein
Meer diversiteit
Meer multifunctionele woningen.
Meer winkels
Meer woningen voor starters, doorgroeiers en oudere
Meer woongelegenheid creëren voor jongeren en senioren die hulpbehoevend zijn.
Nieuwe woningen en restaureren panden/industrie
Openbare toiletten
Parkeergarage onder Dorpstienden
Parkeergelegenheid buiten het dorp en gratis electrische minibusjes tussen P en
centrum/supermarkten
Schoner en meer verzorgd
Schrappen zondagsrust
Uitgaansgelegenheden voor jeugd
Winkelaanbod
Winkels en restaurants/ lunchrooms

Toelichting
Verandering:



Door grotere (bekende) winkelketens aan te trekken om zich op den Diek te
vestigen, wordt de leegstand beperkt en worden meer bezoekers
aangetrokken.
Daarnaast zouden grotere terrassen bij den Diek (zoals nu met de proef) een
gezelligere sfeer brengen. Ook zouden restaurants met verschillende
internationale keukens (bijv. Indiaas, sushi) een waardevolle toevoeging
kunnen zijn.
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Toevoeging:





Het huidige
dorpscentrum
voldoet aan
mijn wensen



Haast niet te lopen met rollator en rolstoel
Het huidige dorpscentrum is rommelig en geen visitekaartje voor Oude-Tonge.
Zie b.v. de Kerkring met leegstaande panden. Voorts te veel braakliggende
terreinen; er wordt aan van alles begonnen maar niets wordt afgemaakt. Het
oude gemeentehuis staat al jaren leeg; wat kost dat niet aan de
gemeenschap...!!! De Molenpolder, weer een ander project wat tot nu toe
niets oplevert. Hetzelfde geldt voor het Handelskadeterrein. Waarschijnlijk
heeft de gemeente flink geld verdiend aan verkoop van grond aan
projectontwikkelaars, maar daar gebeurt verder niets mee. Iets voor het
programma " van onze centen..? " Voorstel: breng de Kaai weer terug in oude
staat, met groen waaronder mensen kunnen genieten van uitzicht op de
Haven. Ga de grote parkeerplaats beter benutten voor de weekmarkt, visboer,
feesttent, kermis e.d.. Wordt voor maar circa 15% gebruikt als parkeerplaats.
Er is weliswaar een grote parkeerplaats, maar veel wordt op de rijbaan
geparkeerd hetgeen onveilige verkeerssituaties oplevert. Deze situatie duurt
nu al circa veertien jaar.
Meer restaurantjes, cafe's
Het parkeerterrein Dorpstienden staat altijd bomvol. De parkeergelegenheid
buiten het centrum brengen en gratis milieuvriendelijk vervoer van en naar de
winkels en het centrum zou wenselijk zijn. Vooral campinggasten moeten
ontmoedigd worden alles met de auto te doen. Milieuvervuilende korte
stukjes met de auto past niet bij een eiland dat groen, milieuvriendelijk en
energieneutraal wil zijn.
Mindervaliden m.n scootmobiel rolstoelen kunnen vaak niet door de slechte
bestrating bij de winkels komen.
Ik woon in Langstraat. Voor ons is een goed voorzieningenniveau in de eigen
kern niet haalbaar, maar het is wel belangrijk dat deze in bijv. Achthuizen
werk beschikbaar zijn.
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3. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen
Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:

TIP GoereeOverflakkee
Voorzieningen op Goeree-Overflakkee
Verhuur woonhuizen
24 mei 2018 tot 05 juni 2018
99
9,8% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
11
3 minuten en 9 seconden
5 juni 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens 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.

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

Toponderzoek is lid van MOA.
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