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1. Inleiding 
 
 
1.1. Aanleiding 
In 2005 is besloten tot het opstellen van een wijkveiligheidsplan voor de Visbuurt. Dit plan is door de 
gemeente Den Helder opgesteld in samenwerking met de politie, het welzijnswerk en de Belangenvereniging 
Visbuurt. Onderdelen van dit wijkveiligheidsplan zijn een wijkanalyse, gesprekken met sleutelfiguren in de 
buurt en een leefbaarheidsonderzoek. 
In overleg met de Belangenvereniging Visbuurt is bij het onderzoek gekozen voor het hanteren van (delen 
van) de vragen uit landelijke Leefbaarheids- en Veiligheidsmonitor. Hierbij komen zaken aan de orde als 
voorzieningen in de buurt, leefbaarheid, (on)veiligheidsgevoelens en buurtbeheer. Dit onderzoek is in 2005 
gehouden, waarna het Wijkveiligheidsplan Visbuurt 2006-2009 is opgesteld. 
 
In 2010 is dit onderzoek herhaald om te zien wat de inspanningen van de afgelopen jaren in de buurt 
hebben opgeleverd. Daarom is vrijwel dezelfde vragenlijst gebruikt als in 2005. Er zijn alleen extra vragen 
toegevoegd over hondenpoep en handhaving, omdat is gebleken dat dit belangrijke thema’s in de buurt zijn. 
 
 
1.2. Werkwijze en respons 
Het onderzoek is volledig uitgevoerd door de gemeente Den Helder, Concernstaf/Onderzoek & Statistiek. 
Er is voor gekozen alle huishoudens in de Visbuurt te benaderen voor dit onderzoek, zodat iedereen in de 
buurt erbij betrokken is. De vragenlijsten zijn daarom huis-aan-huis bezorgd. In totaal hebben 369 bewoners 
meegedaan aan het onderzoek. Er zijn 1150 huishoudens in de Visbuurt, dus dat is een respons van 32%. 
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2. Voorzieningenniveau in de buurt 
 
De eerste vragen in dit onderzoek gaan over het voorzieningenniveau in de buurt. De respondenten is 
gevraagd aan te geven in welke mate ze tevreden zijn over de genoemde voorzieningen in de Visbuurt. 
 
Tevredenheid over voorzieningen in de Visbuurt (%) 
 Zeer 

tevreden Tevreden 
Tevreden 

noch 
ontevreden 

Ontevreden Zeer 
ontevreden 

Geen 
mening 

Winkels dagelijkse boodschappen 27,1 60,9 7,5 3,0 0,6 0,8 

Speelmogelijkheden kinderen 2,2 27,8 21,1 19,2 8,9 20,8 

Straatverlichting 4,7 64,4 15,7 10,2 4,4 0,6 

Groenvoorzieningen 1,1 29,2 26,1 29,4 11,9 2,2 

Openbaar vervoer 2,8 26,2 24,5 17,2 8,7 20,6 

Onderhoud wegen en fietspaden 1,4 26,4 25,8 30,6 13,9 1,9 

Basisonderwijs 6,5 52,2 9,3 1,1 0 30,9 

Voorzieningen voor jongeren 0,8 7,9 22,6 28,5 9,9 30,2 

Parkeergelegenheid 3,1 28,1 14,2 25,0 26,4 3,3 

Bibliotheek 2,0 24,6 18,0 10,0 4,0 41,4 

Voorzieningen voor ouderen 1,1 13,2 21,6 17,4 5,1 41,6 

Voorzieningen gehandicapten 0,6 7,0 21,6 16,8 6,2 47,9 

Sport- en recreatievoorzieningen 1,7 21,3 24,1 20,2 7,0 25,8 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 

 
Het meest tevreden zijn de respondenten over de winkels voor dagelijkse boodschappen, 88% is hierover 
(zeer) tevreden. Straatverlichting en basisonderwijs worden over het algemeen ook goed beoordeeld. De 
zes antwoordcategorieën zijn vervolgens samengevoegd tot drie antwoordcategorieën en vervolgens 
vergeleken met de uitkomsten in 2005. De vergelijking is te zien in de tabel op de volgende bladzijde. 
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Tevredenheid over voorzieningen in de Visbuurt, 2005 en 2010 (%) 
 jaar (zeer) tevreden (zeer) ontevreden neutraal/ 

geen mening 
2005 95,7 0,6 3,7 

Winkels dagelijkse boodschappen 
2010 88,1 3,6 8,3 

2005 27,6 40,4 32,1 
Speelmogelijkheden kinderen 

2010 30,0 28,1 41,9 

2005 69,8 14,8 15,4 
Straatverlichting 

2010 69,1 14,6 16,3 

2005 26,4 49,7 23,9 
Groenvoorzieningen 

2010 30,3 41,4 28,3 

2005 37,3 18,4 44,3 
Openbaar vervoer 

2010 29,0 25,9 45,1 

2005 26,6 53,8 19,6 
Onderhoud wegen en fietspaden 

2010 27,8 44,4 27,8 

2005 64,8 2,5 32,7 
Basisonderwijs 

2010 58,7 1,1 40,2 

2005 7,0 51,6 41,4 
Voorzieningen voor jongeren 

2010 8,8 38,4 52,8 

2005 29,3 51,6 19,1 
Parkeergelegenheid 

2010 31,1 51,4 17,5 

2005 31,2 16,2 52,6 
Bibliotheek 

2010 26,6 14,0 59,4 

2005 10,9 26,3 62,8 
Voorzieningen voor ouderen 

2010 14,3 22,5 63,2 

2005 8,3 30,1 61,5 
Voorzieningen gehandicapten 

2010 7,6 23,0 69,5 

2005 23,7 34,0 42,3 
Sport- en recreatievoorzieningen 

2010 23,0 27,2 49,9 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2005 en 2010 

 
Over de winkels voor dagelijkse boodschappen is men iets minder vaak (zeer) tevreden, maar nog altijd is 
88% positief hierover. Over speelmogelijkheden voor kinderen en groenvoorzieningen in de buurt is men 
meer tevreden dan in 2005, evenals over voorzieningen voor ouderen. Minder vaak ontevreden is men over 
voorzieningen voor jongeren, voorzieningen voor gehandicapten en sport- en recreatievoorzieningen maar 
dit leidde niet tot meer tevredenheid (hoger percentage heeft een neutrale of geen mening hierover). 
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3. Buurtproblemen 
 
 
3.1. Voorkomende buurtproblemen 
Het volgende vragenblok richt zich op voorvallen en misdrijven die in de buurt kunnen voorkomen. Het 
verzoek aan de respondenten is bij elk voorval/misdrijf aan te geven hoe vaak dit probleem in de Visbuurt 
voorkomt. Onderstaande antwoorden zijn gegeven: 
 
Voorkomen vervelende voorvallen en misdrijven in de Visbuurt (%) 
 Komt vaak 

voor 
Komt soms 

voor 
Komt (bijna) 
nooit voor 

Weet 
niet/geen 
mening 

fietsendiefstal 21,5 39,4 10,5 28,7 

diefstal uit auto's 8,9 41,1 18,2 31,8 

beschadiging auto's 25,9 46,6 11,0 17,5 

geluidsoverlast 21,3 47,5 29,0 2,2 

bedreiging 3,6 19,6 45,7 31,1 

bekladding muren/gebouwen 14,5 43,2 31,1 11,2 

overlast groepen jongeren 14,0 38,9 39,7 7,4 

dronken mensen op straat 20,8 41,5 27,0 10,7 

lastig vallen op straat 2,2 20,9 44,0 32,9 

rommel op straat 65,8 27,0 6,0 1,1 

hondenpoep op straat 76,8 16,9 5,7 0,5 

vernieling telefooncellen/bushokjes 6,1 18,9 23,3 51,7 

inbraak in woningen 14,9 53,8 11,1 20,1 

gewelddelicten 3,9 29,8 33,3 33,1 

overlast door omwonenden 14,5 31,2 42,2 12,1 

overlast van/door horecabedrijven 0,8 10,4 53,8 35,0 

straatprostitutie 0 1,6 45,1 53,3 

tasjesroof 1,6 8,0 42,0 48,4 

parkeeroverlast 47,5 27,0 15,0 10,4 

agressief verkeersgedrag 21,3 34,9 31,0 12,7 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 

 
Het meest voorkomend buurtprobleem is hondenpoep op straat (77%), gevolgd door rommel op straat 
(66%). Ook parkeeroverlast wordt relatief vaak genoemd door de Visbuurtbewoners (48%). 
Overlast door horecabedrijven, straatprostitutie, lastig vallen op straat, bedreiging, overlast door 
omwonenden en tasjesroof komen volgens de bewoners minder vaak in hun buurt voor. 
 
Ten opzichte van 2005 komen fietsendiefstal, diefstal uit auto’s, beschadiging van auto’s, inbraak in 
woningen en agressief verkeersgedrag minder vaak voor. Het bekladden van muren en het lastig gevallen 
worden op straat komen daarentegen iets vaker voor, maar over het algemeen zijn de buurtproblemen in de 
afgelopen vijf jaar minder geworden. Hondenpoep op straat en rommel op straat waren ook in 2005 de 
grootste problemen en kwamen volgens de respondenten vaak voor, respectievelijk 72% en 62%. 
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3.2. Drugsoverlast 
 
Over het mogelijk voorkomen van drugsoverlast in de Visbuurt zijn drie vragen opgenomen.  

 
De eerste vraag is of drugsoverlast naar het idee 
van de respondenten vaak, soms of (bijna) nooit 
voorkomt in de Visbuurt. 
Ongeveer een derde van de bewoners is van 
mening dat er drugsoverlast in de buurt voorkomt: 
12% geeft aan dat dit vaak voorkomt en 22% dat dit 
soms voorkomt. Een derde denkt dat dit (bijna) 
nooit voorkomt en nog eens een derde weet het 
niet.  
 
In 2005 was nog 5% van de bewoners van mening 
dat drugsoverlast in de buurt vaak voorkomt, en 
18% dat het soms voorkomt. Destijds gaf 42% aan 
dat dit (bijna) nooit voorkwam in de Visbuurt, nu is 
dat nog 33%. 
 
 

Aan de respondenten die hebben aangegeven dat er in de buurt soms of vaak drugsoverlast voorkomt is 
gevraagd welke vormen van drugsoverlast in de Visbuurt het meest voorkomen. Dit was een open vraag die 
een waslijst aan antwoorden oplevert, alle antwoorden zijn weergegeven in de bijlage. Het meest genoemd 
wordt dealen in de buurt, op straat of aan huis, maar ook het blowen op straat wordt meerdere malen 
genoemd, evenals het rondhangen/overlast hebben van ongure types in de buurt. 
 
Van deze respondenten is iets meer dan de helft 
van mening dat de drugsoverlast in de buurt het 
afgelopen jaar gelijk is gebleven. Een kwart van de 
respondenten geeft aan dat de drugsoverlast in het 
jaar 2009 (enigszins) is toegenomen, 7% vindt dat 
deze juist is afgenomen en 15% heeft hierover geen 
mening. 
Respondenten die hebben aangegeven dat 
drugsoverlast vaak voorkomt in de buurt geven 
vaker aan dat de overlast is toegenomen dan 
respondenten die hebben aangegeven dat 
drugsoverlast soms voorkomt. Zij denken vaker dat 
de overlast gelijk is gebleven of geven aan het niet 
te weten. 
 
In 2005 gaf eveneens een kwart van de 
respondenten aan dat de drugsoverlast het jaar 
voorafgaand aan het onderzoek was toegenomen. Volgens 31% was deze echter gelijk gebleven en 42% 
vond dat de overlast was afgenomen. Oftewel: in 2010 denkt men gemiddeld negatiever over drugsoverlast 
in de Visbuurt dan in 2005. 
 
 

Voorkomen drugsoverlast in de buurt
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33%

33% 22%

komt vaak voor komt soms voor

komt (bijna) nooit voor weet niet

Drugsoverlast in buurt afgelopen 12 
maanden
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(enigszins) afgenomen
weet niet
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3.3. Hondenpoep 
 
Veel mensen noemen in het onderzoek in 2005 hondenpoep als ‘grootste ergernis’. In de Visbuurt zijn 
inmiddels hondenpoepstations geplaatst om de overlast te verminderen. In dit onderzoek is een aantal 
vragen gesteld over hondenpoep en gedrag van hondenbezitters, deze vragen zijn dus in 2005 niet gesteld. 
Zijn mensen wel op de hoogte van de geldende regels voor hondenbezitters? De eerste vragen zijn ook 
gesteld aan niet-hondenbezitters. 
 
Bent u er van op de hoogte dat: 

 Ja (%) Nee (%) Ja bij honden- 
bezitters (%) 

hondenbezitters bij het uitlaten in uw wijk verplicht zijn om 
een opruimmiddel voor hondenpoep bij zich te hebben? 89,6 10,4 94,5 

hondenuitlaters een bekeuring kunnen ontvangen voor het 
niet bij zich hebben van een opruimmiddel? 85,4 14,6 93,1 

er een aanlijnplicht bestaat op de openbare weg? 88,9 11,1 97,2 

in uw buurt een vijftal hondenuitlaatstations is geplaatst? 69,3 30,7 65,3 

hondenuitlaters een bekeuring kunnen krijgen voor het 
niet opruimen van hondenpoep van hun hond? 88,2 11,8 93,1 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 
 
Over het algemeen is men goed op de hoogte van de regels op dit gebied. Het minst bekend (69% van de 
respondenten) is men met het feit dat er in de buurt vijf hondenuitlaatstations zijn geplaatst. Opvallend hierbij 
is dat onder hondenbezitters de bekendheid met deze voorziening nog lager is, namelijk 65% weet dat deze 
hondenuitlaatstations in de eigen buurt zijn geplaatst. 
 
Hondenbezitters 
Eén op de vijf Visbuurtbewoners heeft naar eigen zeggen één of meerdere honden. Aan de hondenbezitters 
is een aantal vragen gesteld over het naleven van de regels. De eerste vraag was of men de hond tijdens 
het uitlaten in de Visbuurt aangelijnd houdt, en indien dit niet het geval is, waarom doet men dat dan niet? 
Driekwart van de hondenbezitters houdt de hond aangelijnd in de Visbuurt, 7% doet dat niet en 18% doet dit 
soms wel/soms niet. De redenen om de hond niet of soms aangelijnd te houden zijn als volgt: 
 
Nee, ik houd mijn hond niet aangelijnd tijdens het uitlaten in de Visbuurt omdat… 

- ik de honden heb geleerd hun behoefte op het uitlaatveld te doen 
- nu nog wel, straks is het een afgerichte hond 
- onze hond dat niet gewend is 
- ze binnen altijd opgesloten zitten en buiten lekker kunnen rennen 
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Ik houd mijn hond soms wel, soms niet aangelijnd tijdens het uitlaten in de Visbuurt omdat… 

- als de hond al gepoept heeft en er geen mensen op straat zijn (meestal 's avonds) 
- als ik denk dat het veilig is en mijn hond heeft 'netjes' gepoept. 
- bij de Achterbinnenhaven laat ik hem vaak loslopen. 
- de hond ook wil rennen, met zijn bal spelen. 
- de hond soms even uitspelen, de groene zones zijn daar helaas niet voor geschikt/ verkeerd ingedeeld. 
- het met de gladheid niet te doen is 
- het op sommige plekken wel kan en moet op de door de gemeente aangewezen loslaatplaatsen, zoals langs de 

Ruygweg. 
- hij dan even wat kan rennen. 
- hij dan met andere honden kan spelen 
- hij ook even los kan razen 
- ik weet dat het moet, maar wil hem af en toe trainen in volgen aan de voet en in een eigen omgeving 
- op het grote grasveld een hond mag spelen met bal 
- zie mijn honden graag vrij rondlopen, moet wel veilig zijn. 

 
 
Opruimen hondenpoep 
Zeven van de tien hondenbezitters ruimt de poep van hun hond op bij het uitlaten in de Visbuurt, 23% doet 
dat niet en 7% doet dat soms. Aan degenen die de hondenpoep niet of soms opruimen is gevraagd naar de 
reden(en) om het niet op te ruimen. 
Meerdere malen is genoemd dat men toch hondenbelasting betaalt, blijkbaar vindt men dat de gemeente de 
hondenpoep dan ook moet opruimen. Andere hondenbezitters laten de hond alleen uit in de eigen tuin of op 
plaatsen waar de hondenpoep niet opgeruimd hoeft te worden. Alle gemaakte opmerkingen zijn terug te 
vinden in de bijlage. 
 
Zes van de tien hondenbezitters die hebben aangegeven altijd of soms de poep van hun hond op te ruimen, 
maakt hierbij gebruik van één van de hondenpoepstations in de buurt, een kwart doet dat niet en 16% 
gebruikt deze soms. 

 
Aan alle respondenten, dus ook de niet-
hondenbezitters, is gevraagd of zij wel eens 
loslopende honden zien in hun straat. Driekwart van 
hen geeft aan dat dit het geval is, 24% ziet nooit 
loslopende honden in de eigen straat. 
 
Ruim 82% ziet bovendien wel eens honden hun 
behoefte doen op plaatsen waar honden niet 
mogen worden uitgelaten, bijvoorbeeld in de straat, 
berm en/of speelplek. Hondenbezitters zien dat iets 
minder vaak gebeuren dan niet-hondenbezitters, 
respectievelijk 79% en 83%. 
 
Bijna 30% van de respondenten heeft (andere) 
hondenuitlaters wel eens aangesproken op hun 

gedrag wanneer zij de poep van hun hond(en) niet opruimden, 70% heeft dit dus niet gedaan. Hierbij geeft 
15% van de buurtbewoners aan dat zij dit nooit zien gebeuren, maar van degenen die het wel hebben 
gezien maar toch niets hebben gezegd geeft de grootste groep (17%) aan dit niet te doen ‘omdat ze toch 
niet luisteren’. 

Waarnemen loslopende honden in de straat

ja
76%

nee
24%
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Als de respondenten die het wel hebben gezien, maar niets hebben gezegd naar de reden voor hun zwijgen 
wordt gevraagd geven zij de volgende antwoorden: 
 

Redenen om overtreders niet aan te spreken

21%

28%31%

4%

16%

dat durf ik niet is mijn taak niet ze luisteren toch niet interesseert me niet anders
 

 
Eén op de vijf in deze groep durft mensen niet aan te spreken, 28% ziet het niet als zijn/haar taak en een 
derde is van mening dat ‘ze toch niet luisteren’. Als andere redenen worden onder meer genoemd ‘de grote 
bek’ die je krijgt als je er iets van zegt, het niet op heterdaad kunnen betrappen van overtreders, of het feit 
dat er geen goede uitlaatplekken zijn in de buurt (en ze de hondenbezitters dus eigenlijk gelijk geven). Alle 
genoemde redenen zijn terug te vinden in de bijlage. 
 
Alle respondenten is vervolgens een aantal stellingen voorgelegd met de vraag in hoeverre men het hiermee 
eens is. 
 
Beoordeling stellingen (%) 

Stelling Mee eens 
Niet eens, 

niet 
oneens 

Mee 
oneens 

Weet niet/ 
geen 

mening 

Iedere hondenbezitter is zelf verantwoordelijk voor het 
opruimen van de poep van zijn/haar hond 93,4 3,6 2,5 0,5 

Iemand die de hondenpoep van zijn/haar hond niet 
opruimt zou beboet moeten worden 83,3 9,6 5,2 1,9 

Er moet streng gecontroleerd worden of hondenuitlaters 
zich aan de regels houden 80,5 11,2 6,8 1,4 

Als een hondenuitlater geen opruimmiddel bij zich heeft, 
moet deze een bekeuring krijgen 65,5 16,9 14,4 3,3 

Het is een taak van de buurtbewoners om 
hondenbezitters aan te spreken als zij de poep van hun 
hond niet opruimen 

30,2 34,3 30,2 5,2 

Door het plaatsen van hondenpoepstations is de overlast 
door hondenpoep in de Visbuurt verminderd 18,1 23,1 43,4 15,4 

Het is een taak van de overheid om overlast door 
hondenpoep tegen te gaan 67,0 20,6 8,2 4,1 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 
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Een grote meerderheid (ruim 93%) is dus van mening dat het opruimen van hondenpoep de 
verantwoordelijkheid is van de hondenbezitter. Niet-hondenbezitters zijn het hier nog vaker mee eens dan 
hondenbezitters, respectievelijk 96% en 84%. Het tegengaan van overlast door hondenpoep wordt echter 
door 67% van de respondenten als een taak van de overheid gezien. Deze taak zal volgens de 
respondenten in ieder geval moeten bestaan uit handhaven en het bekeuren van overtreders, want hier zijn 
acht van de tien Visbuurtbewoners voorstander van. Dat er hierin ook een taak voor de buurtbewoners is 
weggelegd wordt verschillend beoordeeld. Hondenbezitters zijn veel minder vaak voorstander van bekeuren 
bij het niet bij zich hebben van een opruimmiddel (40%) dan niet-hondenbezitters (71%) en vinden ook 
minder vaak dat er streng gecontroleerd moet worden of hondenbezitters zich aan de regels houden (58%). 
 
Het plaatsen van hondenpoepstations heeft volgens 18% de overlast door hondenpoep in de Visbuurt wel 
verminderd (25% van de hondenbezitters en 16% van de niet-hondenbezitters), 43% is echter van mening 
dat dit niet het geval is (49% van de hondenbezitters). 
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4. Leefbaarheid in de buurt 
 
De bewoners van de Visbuurt is een aantal stellingen voorgelegd over de leefbaarheid in hun buurt. 
 
Stellingen over leefbaarheid Visbuurt (%) 

 Helemaal 
mee eens Mee eens Mee 

oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Niet 
eens/ niet 

oneens 

Weet 
niet/ geen 

mening 
In de Visbuurt staan veel slecht 
onderhouden dan wel onbewoonbaar 
verklaarde woningen 

22,8 34,2 17,9 3,5 11,1 10,3 

De mensen kennen elkaar in deze 
buurt nauwelijks 8,4 14,1 43,6 14,6 11,4 7,9 

De mensen in de Visbuurt gaan op 
een prettige manier met elkaar om 9,0 54,0 13,1 2,2 12,5 9,3 

De mensen in deze buurt blijven hier 
graag wonen 13,6 41,8 9,8 3,0 12,5 19,3 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 

 
Een meerderheid van de inwoners van de Visbuurt geeft aan de buurtbewoners wel te kennen en meent ook 
dat ze op een prettige manier met elkaar omgaan. Bovendien geeft een meerderheid aan dat de mensen 
graag in de buurt blijven wonen. Minpunt is wel het onderhoud van de woningen in de buurt, 57% van de 
respondenten geeft aan dat er veel slecht onderhouden dan wel onbewoonbaar verklaarde woningen in de 
buurt staan. 
 
In 2005 zijn deze vier stellingen ook voorgelegd aan de respondenten, de vergelijking tussen 2005 en 2010 
is in de grafiek op de volgende bladzijde te zien. 



 

Mei 2010 – Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt  14 

Vergelijking onderzoeksresultaten 2005 en 2010 

Stellingen leefbaarheid in de Visbuurt

22,8

14

8,4

4,4

9

9,5

13,6

11,2

34,2

42,7

14,1

13,8

54

57,6

41,8

49,1

17,9

21

43,6

48,4

13,1

8,9

9,8

10,6

3,5

3,2

14,6

21,4

2,2

0,6

3

0

11,1

8,9

11,4

8,8

12,5

13,3

12,5

7,5

10,3

10,2

7,9

3,1

9,3

10,1

19,3

21,7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2005

2010

2005

2010

2005

2010

2005

In
 d

e 
V

is
bu

ur
t s

ta
an

ve
el

 s
le

ch
t

on
de

rh
ou

de
n 

da
n

w
el

 o
nb

ew
oo

nb
aa

r
ve

rk
la

ar
de

w
on

in
ge

n

D
e 

m
en

se
n 

ke
nn

en
el

ka
ar

 in
 d

ez
e 

bu
ur

t
na

uw
el

ijk
s

D
e 

m
en

se
n 

in
 d

e
V

is
bu

ur
t g

aa
n 

op
ee

n 
pr

et
tig

e 
m

an
ie

r
m

et
 e

lk
aa

r 
om

D
e 

m
en

se
n 

in
 d

ez
e

bu
ur

t b
lijv

en
 h

ie
r

gr
aa

g 
w

on
en

Helemaal mee eens Mee eens Mee oneens

Helemaal mee oneens Niet eens/ niet oneens Weet niet/ geen mening
 

In 2005 was men dus nog positiever over de omgang met elkaar en de bekendheid met andere 
buurtbewoners dan in 2010. 
 
Er is nog een vijftal stellingen over de directe woonomgeving aan de respondenten voorgelegd. 
 
Stellingen over directe leefomgeving (%) 

 
Helemaal 
mee eens 

Mee 
eens 

Mee 
oneens 

Helemaal 
mee 

oneens 

Niet 
eens/ 

niet 
oneens 

Weet 
niet/ 

geen 
mening 

Het is vervelend om in de 
Visbuurt te wonen 

2,2 6,3 66,3 6,6 14,0 4,7 

Als het maar enigszins mogelijk 
is ga ik uit deze buurt verhuizen 6,1 9,5 58,8 6,1 14,2 5,3 

Als je in deze buurt woont heb je 
het goed getroffen 7,4 34,2 19,2 2,7 26,0 10,4 

Ik woon in een gezellige buurt, 
waar veel saamhorigheid is 11,0 38,0 16,8 2,2 23,4 8,5 

Ik voel me thuis bij de mensen 
die in deze buurt wonen 

12,1 40,8 16,4 2,2 22,7 5,8 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 
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Ruim 73% is het niet met de stelling eens dat het vervelend is om in de Visbuurt te wonen. Bijna 16% wil 
echter wel uit deze buurt verhuizen als dit enigszins mogelijk is. Over het algemeen voelt men zich wel 
thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. In 2005 zijn deze stellingen ook voorgelegd aan de 
respondenten zodat een goede vergelijking mogelijk is. 
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Ook bij deze stellingen blijkt dat men over het algemeen iets minder positief is dan in 2005. 
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Vervolgens is de respondenten, net als in 2005, gevraagd of de Visbuurt een prettige buurt is om in te 
wonen. 
 

Visbuurt prettige woonbuurt?
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In 2005 vond men de Visbuurt vaker prettig om in te wonen dan in 2010, alhoewel in dit jaar altijd nog 81% 
van de bewoners aangeeft de Visbuurt een (zeer) prettige woonbuurt te vinden. Dit jaar geeft 11% aan het 
geen prettige woonbuurt te vinden en 8% heeft hierover geen mening. 
 
Visbuurt een prettige buurt om in te wonen? 

18-39 jaar 40-59 jaar 60 jaar en ouder  
aantal % aantal % aantal % 

Zeer prettig 12 9,3 13 9,0 8 9,5 

Prettig 93 72,1 98 68,1 68 81,0 

Onprettig 17 13,2 14 9,7 3 3,6 

Zeer onprettig 3 2,3 0 0 0 0 

Weet niet / geen mening 4 3,1 19 13,2 5 6,0 

Totaal 129 100,0 144 100,0 84 100,0 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 
 
Visbuurtbewoners van zestig jaar en ouder zijn hierbij het meest positief, ruim 90% van hen geeft aan de 
buurt (zeer) prettig te vinden om in te wonen, bij de 40-50-jarigen is dat 77%. Respondenten onder de 
veertig geven het meest aan de buurt (zeer) onprettig te vinden, namelijk 15,5% van hen.  
In het onderzoek van 2005 waren de jongeren (onder de veertig jaar) nog het meest enthousiast over de 
Visbuurt als woonbuurt, maar liefst 95% vond de buurt toen (zeer) prettig. 
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Plekken in de buurt waar men liever niet komt 

Zijn er plekken in Visbuurt waar u liever niet komt?
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Het percentage respondenten dat aangeeft dat er plekken in de buurt zijn waar men liever niet komt is 
gestegen van 18% in 2005 naar 26% in 2010.  
Van de mannen geeft dit jaar 17% aan plekken te kennen in de buurt waar men liever niet komt, van de 
vrouwen is dat 34%. In 2005 waren de rollen nog omgekeerd: 22% van de mannen en 15% van de vrouwen 
gaf toen aan op bepaalde plekken liever niet te komen. Bij de mannen is het percentage dus gedaald terwijl 
het bij de vrouwelijke respondenten flink is gestegen. Naar leeftijd zijn er ook opvallende verschillen te 
constateren. 
 
Zijn er plekken in de buurt waar u liever niet komt naar leeftijd, 2005 en 2010 (%)? 
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Zowel in 2005 als in 2010 zijn het opvallend genoeg de 60-plussers die het minst vaak aangeven op 
bepaalde plekken in de buurt liever niet te komen. De jongste groep daarentegen geeft in 2010 het meest 
aan plekken in de buurt te kennen waar men liever niet komt, daar heeft ook een grote stijging 
plaatsgevonden. De 40-59-jarigen zaten en zitten daar procentueel gezien tussenin. 
  
In een open vraag kon men aangeven welke plekken in de buurt dat dan zijn waar men liever niet komt. In 
de bijlage zijn alle antwoorden weergegeven, maar meerdere malen zijn genoemd stegen, donkere plekken 
of plaatsen waar mensen/jongeren rondhangen op straat. 
Deze rondhangende mensen zijn tevens het meest genoemd als reden waarom men op bepaalde plekken in 
de buurt liever niet komt. Het gaat volgens de respondenten om ongure types, daklozen, druggebruikers etc. 
die er eng uitzien of schreeuwen. Ook zijn er plekken waar men liever niet komt omdat ze slecht verlicht zijn 
of er rommelig uit zien. Alle antwoorden zijn weergegeven in de bijlage. 
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5. Onveiligheidsgevoelens 
 
Het volgende vragenblok richt zich op onveiligheidsgevoelens in de buurt en in het algemeen. 
 
Voelt u zich wel eens onveilig, 2005 en 2010 (%)? 
 2005 2010 

Ja 25,8 31,4 

Nee 71,1 63,3 

Weet niet 3,1 5,3 

Totaal 100,0 100,0 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2005 en 2010 
 
Bijna één op de drie respondenten voelt zich dus wel eens onveilig, in 2005 was dat nog ruim een kwart. 
Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen, respectievelijk 37% en 24%. In 2005 was dat 31% van de 
vrouwen en 19% van de mannen dus beide groepen zijn zich onveiliger gaan voelen in de afgelopen vijf jaar. 
 
Voelt u zich wel eens onveilig, per leeftijdsklasse, 2005 en 2010 (%)? 
 18-39 jaar 40-59 jaar 60 jaar en ouder 
 2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Ja 17,5 44,6 31,4 27,9 28,1 17,9 

Nee 82,5 50,8 64,3 68,6 65,5 72,6 

Weet niet 0 4,6 4,3 3,6 6,3 9,5 
Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2005/2010 
 
Jongere respondenten (tot veertig jaar) geven het meest aan zich wel eens onveilig te voelen, 60-plussers 
het minst. Opvallend is het grote verschil tussen het onderzoek in 2005 en 2010 bij de 18-39-jarigen, bij deze 
groep is het onveiligheidsgevoel sterk gestegen. Bij de andere leeftijdsklassen is het daarentegen gedaald. 
Opgemerkt moet daarbij wel worden dat er in 2005 veel minder mensen mee deden aan het onderzoek en er 
dus per leeftijdsklasse minder mensen waren waardoor de uitkomsten in dat jaar wat vertekend zouden 
kunnen zijn. In 2010 is de steekproef groter en dus zijn de uitkomsten betrouwbaarder. 
 
Waarom voelt men zich onveilig? Komt dit door dingen die men zelf als onveilig heeft ervaren of door de 
berichtgeving in de media? 
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Het percentage respondenten met onveiligheidsgevoelens op grond van eigen ervaring is gestegen van 66% 
naar 74%. Het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten is niet significant. 
 
Frequentie onveiligheidsgevoelens 2005 en 2010 (%) 

 2005 (n=40) 2010 (n=132) 

Vaak 7,5 8,3 

Soms 62,5 58,3 

Zelden 27,5 31,1 

Weet niet 2,5 2,3 

Totaal 100,0 100,0 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2005/2010 
 
De meeste respondenten die hebben aangegeven zich wel eens onveilig te voelen, voelt zich soms onveilig. 
Dat was in 2005 ook het geval. Het aantal respondenten dat in dat jaar deze vraag heeft ingevuld was erg 
laag zodat het moeilijk is daarover uitspraken te doen, maar het beeld is vergelijkbaar. 
 
Van de respondenten die zich wel eens onveilig voelen geeft 73% aan zich wel eens onveilig te voelen in de 
eigen buurt (74% van de vrouwen en 72% van de mannen). Van de respondenten met 
onveiligheidsgevoelens jonger dan veertig geeft 85% aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt, 
van de 40-59-jarigen is dat 71% terwijl van de 60-plussers maar 48% aangeeft zich wel eens onveilig te 
voelen in de Visbuurt. 
 
Hoe vaak gebeurt het dat u … (%) 
 vaak soms (bijna) nooit 
Bepaalde plekken in Den Helder mijdt omdat u ze niet 
veilig vindt? 9,8 50,3 39,9 

’s Avonds of ’s nachts niet open doet omdat u het niet 
veilig vindt? 22,9 26,9 50,1 

Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 
 
De helft van alle respondenten geeft aan soms bepaalde plekken in Den Helder te mijden vanwege 
onveiligheidsgevoelens, 10% doet dit vaak. Naarmate men ouder is geeft men vaker aan nooit plekken te 
mijden, het percentage dat dit ‘soms’ doet neemt af met het stijgen van de leeftijd. Vrouwen geven vaker aan 
soms plekken te mijden dan mannen, respectievelijk 59% en 40%. Van de mannen geeft de helft aan (bijna) 
nooit plekken te mijden, van de vrouwen is dat 31%. 
De helft van de respondenten doet vaak of soms de deur niet open ’s avonds of ’s nachts omdat men het 
niet veilig vindt. 
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Niet openen deur vanwege onveiligheidsgevoelens (%)
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Vrouwelijke respondenten geven vaker aan ’s avonds of ‘s nachts de deur niet open te doen dan mannelijke, 
met name het percentage dat dit ‘vaak’ niet doet is hoger.  
 
Hoe vaak gebeurt het dat u ’s avonds of ’s nachts niet open doet omdat u het niet veilig vindt, naar 
leeftijdsklasse (%)? 

 18-39 jaar 40-59 jaar 60 jaar en ouder Totaal 

Vaak 24,2% 18,1% 29,6% 23,1% 

Soms 25,0% 30,4% 25,9% 27,4% 

(bijna) nooit 50,8% 51,4% 44,4% 49,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 
 
Met name 60-plussers geven aan ‘vaak’ de deur niet open te doen, het percentage dat (bijna) nooit de deur 
gesloten houdt is echter het laagst van alle leeftijdsklassen. 
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De laatste vraag over dit onderwerp is gericht op slachtofferschap, hoe vaak is men in de eigen buurt 
slachtoffer geweest van een aantal genoemde delicten of voorvallen? 
 

Slachtoffer van delict/voorval afgelopen twaalf maanden in eigen buurt (%)

11,5

7,3

16,1

40,8

21,7

26,8

6,8

2,7

10,3

5,1

6,9

34,4

16,8

26,7

7,2

1,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

poging tot inbraak woning

inbraak in woning

gestolen uit auto

vernieling van  auto

fietsendiefstal

beschadiging huis of tuin

bedreiging lichamelijk geweld

mishandeling 2010

2005

 
 
Hieruit blijkt dat respondenten zowel in 2005 als 2010 het meest slachtoffer zijn geworden van vernieling van 
de auto. Gedurende 2009 was 34% van de respondenten hier slachtoffer van. 
In 2010 zijn minder mensen slachtoffer geworden van alle genoemde delicten, op één na: bedreiging met 
lichamelijk geweld. Deze stijging is echter maar heel licht. Het percentage mensen dat slachtoffer is 
geworden van diefstal uit de auto is het meest afgenomen, namelijk van 16% naar 7%. 
 



 

Mei 2010 – Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt  22 

6. Buurtbeheer 
 
6.1. Actief in de buurt 
In dit vragenblok wordt onderzocht hoe actief bewoners zijn in hun eigen buurt, wat de rol van de bewoners 
en de gemeente hierin zou moeten zijn, en de bekendheid met het Wijkveiligheidsplan. 
Ruim 22% van de respondenten is naar eigen zeggen in het jaar 2009 actief geweest om de buurt te 
verbeteren, dit is vergelijkbaar met de inzet in 2005. 
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Met name 40-59-jarige Visbuurtbewoners zijn in 2009 actief geweest om hun buurt te verbeteren, jongere 
respondenten zijn het minst actief geweest. Dat beeld was in 2005 hetzelfde, toen was echter 9% van de 
jongste groep actief geweest (nu 15%) en 30% van de 40-59-jarigen. Mannen en vrouwen waren in 2005 
beide even actief om de buurt te verbeteren, in 2010 geven mannen vaker dan vrouwen aan op dit gebied 
actief te zijn geweest. 
 
Vindt u dat de gemeente voldoende doet om de bewoners bij veranderingen in de buurt te 
betrekken? 

 2005 2010 

Ja 15,9 28,4 

Nee 46,5 34,3 

Weet niet / geen mening 37,6 37,3 

Totaal 100,0 100,0 

 
Het percentage respondenten dat van mening is dat de gemeente voldoende doet om de bewoners te 
betrekken bij veranderingen in de buurt is dus gestegen van 16% in 2005 tot 28% in 2010. Mannen en 
vrouwen denken daar hetzelfde over. Respondenten jonger dan veertig jaar zijn het meest tevreden over de 
betrokkenheid, 36% van hen, terwijl van de respondenten boven de zestig maar 21% vindt dat de gemeente 
voldoende doet om ze bij veranderingen te betrekken (26% van de 40-59-jarigen). 
 
In een open vraag kon men aangeven wat de gemeente volgens hen zou kunnen doen om bewoners meer 
te betrekken bij de buurt. In de bijlage staan alle suggesties weergegeven. Meerdere malen genoemd wordt 
het actief de buurt in gaan door ambtenaren, in een vroeger stadium bewoners betrekken bij plannen, de 
bewoners meer keuze geven bij het maken van plannen, en ook beter handhaven als mensen zich niet aan 
de regels houden. Maar bewoners moeten zich ook actief opstellen en activiteiten organiseren om het 
buurtgevoel te stimuleren. 
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6.2. Wijkveiligheidsplan Visbuurt 2006-2009 
 
Na het leefbaarheidsonderzoek in 2005 is een wijkveiligheidsplan voor de buurt opgesteld voor de periode 
2006-2009. Het wijkveiligheidsplan is destijds tijdens een bewonersavond gepresenteerd, samen met de 
uitkomsten van het onderzoek. Maar hoeveel mensen kennen het wijkveiligheidsplan nu eigenlijk? 
Bijna 15% van de bewoners is bekend met dit wijkveiligheidsplan, de helft van de respondenten niet, terwijl 
de overige 35% wel van het plan heeft gehoord, maar niet op de hoogte is van de inhoud van het plan. 
 

Bekendheid met wijkveiligheidsplan Visbuurt
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Het meest bekend is het wijkveiligheidsplan dus onder de mannen in de buurt en onder 40-59-jarigen.  
Van de buurtbewoners die eerder hebben aangegeven dat ze het afgelopen jaar actief zijn geweest om de 
buurt te verbeteren kent 30% het wijkveiligheidsplan. 
 
Of het wijkveiligheidsplan ertoe heeft bijgedragen dat de buurt gedurende de looptijd van het plan veiliger is 
geworden is lastig te bepalen: zes van de tien Visbuurtbewoners heeft zelfs geen idee of de buurt veiliger is 
geworden in de periode 2006-2009 of niet. Volgens 12% van de respondenten is de buurt wel veiliger 
geworden, en volgens 28% is deze niet veiliger geworden in de jaren 2006-2009. 
 
Men had de mogelijkheid het antwoord op deze vraag toe te lichten. Respondenten die van mening zijn dat 
het veiliger is geworden noemen onder andere betere verlichting, rust in de buurt en meer politie op straat. 
Buurtbewoners die vinden dat de buurt onveiliger is geworden in de periode 2006-2009 noemen daarvoor 
als oorzaken dronken/vervelende mensen op straat, overlast van drugsgebruikers en mensen uit de 
daklozenopvang, drugshandel, en juist weinig of geen politie op straat. 
Alle opmerkingen zijn wederom weergegeven in de bijlage. 
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Medeverantwoordelijk voor leefbaarheid buurt (%)
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Het gevoel dat men medeverantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de buurt is in de afgelopen vijf jaar 
toegenomen van 69% naar 77%. Mannen voelen zich nog iets vaker medeverantwoordelijk dan vrouwen, 
respectievelijk 79% en 76%. Wordt er gekeken naar leeftijd, dan blijken 60-plussers zich het minst 
medeverantwoordelijk te voelen voor leefbaarheid in de buurt, 70% van hen, en 40-59-jarigen het meest: 
82%. De 40-minners zitten daar met 79% tussenin. Van de respondenten die zich medeverantwoordelijk 
voelen voor de leefbaarheid in de buurt is 27% in het afgelopen jaar ook actief geweest om de buurt te 
verbeteren (zelfde percentage in 2005), van degenen die zich niet medeverantwoordelijk voelen voor de 
leefbaarheid is dat 5%. 
 
 
6.3. Ontwikkeling Visbuurt 
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Het percentage respondenten dat van mening is dat de Visbuurt vooruit is gegaan in het jaar voorafgaand 
aan het onderzoek is gestegen maar blijft met 13% laag. Het percentage bewoners dat vindt dat de Visbuurt 
achteruit is gegaan is iets afgenomen. Een groot deel van de Visbuurtbewoners vindt echter dat de buurt niet 
vooruit, maar ook niet achteruit is gegaan. 
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De respondenten is vervolgens gevraagd om aan te geven waaruit dan blijkt dat de buurt vooruit of achteruit 
is gegaan. Dat de buurt vooruit is gegaan blijkt onder andere uit opgeknapte huizen en straten, minder 
overlast en de geplaatste hondenpoepstations. 
Mensen die hebben aangegeven dat de buurt achteruit is gegaan noemen verpaupering, rommel op straat, 
slecht onderhouden panden, hondenpoep, en het gedrag van bepaalde groepen mensen (met name 
mensen die er onlangs zijn komen wonen). 
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Het percentage optimistische respondenten is gestegen van 14% in 2005 naar 20% in 2010: zij denken dat 
de Visbuurt de komende jaren vooruit zal gaan. Het percentage ‘pessimisten’, respondenten die denken dat 
de buurt achteruit zal gaan, zakt van 29% naar 20%. 
Buurtbewoners die het afgelopen jaar actief zijn geweest om de buurt te verbeteren denken vaker dat de 
buurt de komende jaren vooruit zal gaan (26% van hen) dan respondenten die niet actief zijn geweest 
(18%). Wordt er gekeken naar leeftijd, dan blijken Visbuurtbewoners onder veertig het meest positief: 25% 
denkt dat de buurt vooruit zal gaan en 15% dat deze achteruit zal gaan. De 40-59-jarigen zijn het minst 
positief: 17% denkt dat de buurt vooruit zal gaan en 27% dat deze achteruit gaat. 
 
Respondenten die het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling van de buurt constateerden zijn ook het 
meest positief over de komende jaren: 52% is van mening dat de buurt er op vooruit zal gaan. Degenen die 
juist een negatieve trend bespeurden zetten deze ook vaak door naar de toekomst: 45% van hen denkt dat 
buurt er op achteruit zal gaan. Van degenen die van mening zijn dat de buurt in 2009 niet veranderd is, 
denkt 52% dat dit ook de komende jaren zo zal blijven. 
 
Gehechtheid aan de buurt, 2005 en 2010 (%) 
 2005 2010 

Zeer gehecht 10,6 10,4 

Gehecht 48,1 47,4 

Niet gehecht 26,3 26,6 

Helemaal niet gehecht 6,3 8,8 

Weet niet / geen mening 8,8 6,8 

Totaal 100,0 100,0 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2005 en 2010 
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De uitkomsten uit 2005 en 2010 zijn vergelijkbaar: een meerderheid van de respondenten geeft aan (zeer) 
gehecht te zijn aan de Visbuurt. Vrouwen zijn nog wat meer gehecht aan de buurt dan mannen. Naarmate 
men ouder is is men ook meer gehecht aan de buurt: van de 60-plussers is 18% zeer gehecht en 53% 
gehecht aan de buurt. 
 
Hoe lang woont u in de Visbuurt, 2005 en 2010 (%)? 
 2005 2010 

Minder dan twee jaar 7,5 8,0 

Tussen twee en vijf jaar 13,1 13,7 

Tussen vijf en tien jaar 15,6 16,8 

Langer dan 10 jaar 63,8 61,5 

Totaal 100,0 100,0 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2005 en 2010 
 
Hieruit blijkt dat de respondenten gemiddeld heel lang in de Visbuurt wonen, bijna 62% woont er al langer 
dan tien jaar. Naarmate men langer in de buurt woont is men ook vaker (zeer) gehecht aan de buurt, wat 
goed is te zien in onderstaande tabel. 
 
Gehechtheid aan de buurt naar woonduur (%) 
 (zeer) gehecht (helemaal) niet 

gehecht 
weet niet/geen 

mening totaal 

Minder dan twee jaar 24,1 62,1 13,8 100,0 

Tussen twee en vijf jaar 40,0 50,0 10,0 100,0 

Tussen vijf en tien jaar 47,5 45,9 6,6 100,0 

Langer dan tien jaar 68,8 25,9 5,4 100,0 

Totaal 57,7 35,4 6,9 100,0 
Bron: Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 
 
 
6.4. Problemen in de buurt 
In een open vraag konden de respondenten aangeven wat de belangrijkste problemen in de buurt zijn, 
waarvan men vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt. Dit levert een enorme opsomming van 
problemen op, deze lijst is in de bijlage terug te vinden. Veelvuldig worden genoemd hondenpoep, 
parkeerproblemen, rommel op straat, drankgebruik op straat, overlast van bepaalde groepen bewoners en 
hangjongeren. Parkeren wordt wel regelmatig genoemd maar minder vaak dan in 2005. Hondenpoep 
daarentegen blijft een probleem. 
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Het merendeel van de respondenten is van mening dat de gemeente weinig aandacht heeft voor problemen 
in de buurt, maar dit percentage is wel gedaald ten opzichte van 2005. Het percentage buurtbewoners dat 
van mening is dat de gemeente wel voldoende aandacht heeft voor de buurtproblemen is gestegen van 13% 
naar 19%. Ruim een kwart heeft hierover geen mening. 
 
6.5. Handhavers in de buurt 
Een vraag die in 2010 voor het eerst is gesteld, is de vraag of men de gemeentelijke handhavers wel eens 
aan het werk ziet in de Visbuurt. 

 
Een meerderheid van de respondenten geeft 
aan nooit een gemeentelijke handhaver aan 
het werk te zien in hun buurt. Ongeveer een 
derde van de Visbuurtbewoners ziet af en toe 
(31%) of regelmatig/vaak (3%) handhavers in 
de buurt.  
Met name 60-plussers zien de handhavers af 
en toe in de buurt (37% van hen), bijna de 
helft van deze groep geeft aan de handhavers 
nooit te zien. 
Werkende respondenten zeggen het meest de 
handhavers nooit te zien (60%) wat natuurlijk 
logisch is omdat ze overdag niet thuis zijn. 
 
 
 
 

 
6.6. Buurthuis de Viskom 
In de Vijzelstraat staat buurthuis de Viskom, de respondenten is gevraagd of zij dit buurthuis kennen en er 
wel eens gebruik van maken. 
Bijna 85% van de Visbuurtbewoners kent dit buurthuis (84% in 2005). Naarmate men ouder is is men vaker 
bekend met het buurthuis; 79% van de respondenten jonger dan veertig kent het, en maar liefst 88% van de 
zestigplussers. Naarmate men langer in de buurt woont is men ook vaker bekend met het buurthuis: 94% 
van de respondenten die langer dan tien jaar in de buurt wonen kent de Viskom. 
 
Nog geen kwart van de respondenten heeft het jaar voorafgaand aan het onderzoek gebruik gemaakt van de 
Viskom. Respondenten die korter dan twee jaar in de buurt wonen hebben het minst vaak gebruik gemaakt 

Ziet u de gemeentelijke handhavers wel eens 
aan het werk in de  Visbuurt?

58%31%

3% 8%

nee, nooit ja, heel af en toe

ja, regelmatig / vaak weet niet
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van de Viskom (7%). Gekeken naar leeftijd blijkt dat 18-39-jarigen het meest gebruik hebben gemaakt van 
dit buurthuis, namelijk 34% van hen. Er is geen significant verschil tussen mannelijke en vrouwelijke 
buurtbewoners. 
 
Aan de respondenten die hebben aangegeven het afgelopen jaar geen gebruik te hebben gemaakt van het 
buurthuis is gevraagd wanneer zij wél gebruik zouden maken van het buurthuis. 
Volgens deze mensen zouden er andere activiteiten georganiseerd moeten worden, maar men zou ook 
meer bekendheid moeten geven aan de activiteiten die plaatsvinden (nu soms onbekend mee). Men zal er 
gebruik van gaan maken als de kinderen groter zijn, maar ook als er een leuk feest georganiseerd wordt. 
Verder is er ook behoefte om er zelf feesten te kunnen organiseren. Alle suggesties staan weergegeven in 
de bijlage. 
 
 
6.7. Rapportcijfers 
Men is gevraagd een aantal zaken te beoordelen met een rapportcijfer van 1 t/m 10 (van 1=zeer slecht 
tot/met 10=uitmuntend). 
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De cijfers van 2010 zijn vergelijkbaar met die uit 2005, waarbij sommige aspecten iets beter zijn beoordeeld 
en andere weer wat minder goed. In beide jaren is de eigen woning het best beoordeeld. In 2005 is de 
veiligheid met een 6,5 het slechtst beoordeeld, in 2010 waren dat de leefbaarheid en de voorzieningen in de 
buurt, beide een 6,6. 
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6.8. Veiligheidsthema’s 
Net als in het onderzoek in 2005 is dit jaar een aantal veiligheidsthema’s genoemd met de vraag er vijf uit te 
kiezen en deze te rangschikken naar belangrijkheid. In onderstaande grafiek is te zien hoe vaak de 
verschillende thema’s zijn gekozen, nog even los van de prioriteit die men er aan gegeven heeft. 
 

Veiligheidsthema's

26
2

12
2

88

10
8

11
3

77

12
8 13
5

60

12
1

11
4

27
6

13
0

17
6

53

0

50

100

150

200

250

300

ve
rk

ee
rs

pr
ob

le
m

at
ie

k

je
ug

dc
rim

in
al

ite
it

aa
np

ak
 v

an
 g

ew
el

d

po
lit

ie
ke

ur
m

er
k 

ve
ilig

w
on

en

(s
of

t)
dr

ug
sp

ro
bl

em
at

ie
k

ve
el

pl
eg

er
sa

an
pa

k

be
vo

rd
er

in
g

ve
ilig

he
id

sb
el

ev
in

g

ve
rs

te
rk

in
g 

ha
nd

ha
vi

ng

hu
is

el
ijk

 g
ew

el
d

ha
ng

jo
ng

er
en

pr
ob

le
m

at
ie

k

m
aa

tr
eg

el
en

 s
oc

ia
le

ve
ilig

he
id

te
ge

ng
aa

n 
va

n 
ve

rv
ui

lin
g

aa
np

ak
be

w
on

er
so

ve
rla

st

va
nd

al
is

m
eb

es
tr

ijd
in

g

an
de

rs
, n

am
el

ijk
…

aa
nt

al
 k

ee
r g

en
oe

m
d

 
 
Het tegengaan van vervuiling is het meest genoemd, gevolgd door de verkeersproblematiek. Deze twee 
onderwerpen werden in 2005 ook het meest genoemd, alleen in omgekeerde rangorde.  
Vandalismebestrijding, versterking handhaving, aanpak bewonersoverlast en bevordering 
veiligheidsbeleving zijn thema’s die ook vaak worden genoemd. 
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Vervolgens heeft het voor de respondent belangrijkste item vijf punten gekregen, het op één-na-belangrijkste 
vier punten etc. Alle punten bij elkaar opgeteld levert per veiligheidsthema een score op: 
 

Prioriteiten veiligheidsthema's

1027

383

264

312

355

246

384

401

177

381

311

985

396

520

188

0 200 400 600 800 1000 1200

verkeersproblematiek

jeugdcriminaliteit

aanpak van gew eld

politiekeurmerk veilig w onen

(soft)drugsproblematiek

veelplegersaanpak

bevordering veiligheidsbeleving

versterking handhaving

huiselijk gew eld

hangjongerenproblematiek

maatregelen sociale veiligheid

tegengaan van vervuiling

aanpak bew onersoverlast

vandalismebestrijding

anders, namelijk…

 
 
Hieruit blijkt dat de verkeersproblematiek, net als in 2005, het belangrijkste veiligheidsthema is voor de 
respondenten, gevolgd door het tegengaan van vervuiling.  
 
De top vijf van veiligheidsthema’s volgens de buurtbewoners zag er in 2005 en in 2010 als volgt uit: 
 
 

Top 5 in 2005 Top 5 in 2010 
 

1. verkeersproblematiek 1. verkeersproblematiek 
2. tegengaan van vervuiling 2. tegengaan van vervuiling 
3. jeugdcriminaliteit 3. vandalismebestrijding 
4. vandalismebestrijding 4. versterking handhaving 
5. veiligheidsbeleving 5. aanpak bewonersoverlast 

 
 
Jeugdcriminaliteit is in 2010 uit de top vijf verdwenen, evenals veiligheidsbeleving. De Visbuurtbewoners 
vinden nu het versterken van de handhaving en aanpak van bewonersoverlast een hogere prioriteit hebben. 
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7. Samenvatting 
 
In 2010 is net als in 2005 een leefbaarheidsonderzoek gehouden in de Visbuurt. Hierbij zijn grotendeels 
dezelfde vragen gesteld om de ontwikkeling in de periode 2005-2009 goed te kunnen monitoren. 
Puntsgewijs worden hieronder de belangrijkste resultaten weergegeven: 
 
• Men is over het algemeen tevreden over de voorzieningen in de buurt, het meest tevreden is men over 

de winkels voor dagelijkse boodschappen (88% is hierover tevreden), straatverlichting en 
basisonderwijs. Dit beeld was vergelijkbaar met 2005. 

• Het meest voorkomende buurtprobleem is hondenpoep op straat, 77% van de respondenten geeft aan 
dat dit vaak voorkomt, gevolgd door rommel op straat (66%). Deze problemen scoorden in 2005 ook het 
slechtst. Over het algemeen zijn de buurtproblemen in de afgelopen vijf jaar wel minder groot geworden. 

• Respondenten geven vaker dan in 2005 aan dat drugsoverlast in de buurt voorkomt: volgens 12% komt 
het vaak voor en volgens 22% komt het soms voor (respectievelijk 5% en 19% in 2005). 

• Hondenpoep blijft een groot probleem in de buurt. Eén op de vijf Visbuurtbewoners heeft een hond, 
driekwart van hen houdt de hond altijd aangelijnd in de buurt. Zeven van de tien hondenbezitters zeggen 
de poep van hun hond op te ruimen, waarbij 60% van hen gebruik maakt van de hondenpoepstations. 
Toch geeft een meerderheid van de Visbuurtbewoners aan dat er strenger gecontroleerd moet worden 
of hondenbezitters zich aan de regels houden (81%) en vindt men dat hondenbezitters zelf 
verantwoordelijk zijn van het opruimen van de hondenpoep (93%). Desondanks vindt 67% van de 
respondenten het een taak van de overheid om overlast door hondenpoep tegen te gaan. 

• Een meerderheid van de inwoners van de Visbuurt geeft aan de buurtbewoners te kennen en meent ook 
dat ze op een prettige manier met elkaar omgaan. Bovendien geeft een meerderheid aan dat de mensen 
graag in de buurt blijven wonen. Minpunt is wel het onderhoud van de woningen in de buurt, 57% van de 
respondenten geeft aan dat er veel slecht onderhouden dan wel onbewoonbaar verklaarde woningen in 
de buurt staan. In 2005 was men echter nog positiever over de omgang met elkaar en de bekendheid 
met andere buurtbewoners. 

• Maar liefst 81% van de respondenten vindt de Visbuurt een (zeer) prettige buurt om te wonen, dit was in 
2005 nog 90%. Met name oudere respondenten, die er vaak ook al heel lang wonen vinden de buurt 
prettig om in te wonen. 

• Ruim een kwart van de buurtbewoners (26%) geeft aan dat er plekken in de buurt zijn waar men liever 
niet komt, dit was in 2005 18%. Opvallend genoeg is dit percentage het laagst bij 60-plussers. Redenen 
waarom men op bepaalde plekken liever niet komt zijn ‘enge’ mensen op straat zoals drugsverslaafden, 
mensen uit de dak- en thuislozenopvang, mensen die alcohol gebruiken op straat etc. 

• Bijna een derde van de respondenten voelt zich wel eens onveilig, in 2005 was dat een kwart. Van 
degenen die zich wel eens onveilig voelen geeft 73% aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen 
buurt. Toch zijn respondenten minder vaak dan in 2005 slachtoffer geweest van een aantal genoemde 
delicten/voorvallen. Het meest voorkomend was vernieling van de auto, gedurende 2009 was 34% hier 
het slachtoffer van. 

• Ruim 22% is in 2009 actief geweest om de buurt te verbeteren. Het percentage Visbuurtbewoners wat 
van mening is dat de gemeente voldoende doet om bewoners bij veranderingen in de buurt te betrekken 
is gestegen van 16% naar 29%. 

• De helft van de Visbuurtbewoners kent het wijkveiligheidsplan Visbuurt niet, 15% is hier bekend mee, 
terwijl de overige 35% wel van het plan heeft gehoord maar de inhoud ervan niet kent. 

• Het gevoel dat men medeverantwoordelijk is voor de leefbaarheid in de buurt is toegenomen van 69% 
naar 77%. Meest medeverantwoordelijk voelen zich mannen en 40-59-jarigen. 

• Volgens 30% van de bewoners is de Visbuurt het afgelopen jaar achteruit gegaan, 13% denkt dat deze 
juist vooruit is gegaan, 44% ziet geen verandering en 13% heeft hierover geen mening. Het percentage 
respondenten dat van mening is dat de Visbuurt de komende jaren vooruit zal gaan is net zo hoog als 
het percentage dat juist denkt dat de buurt achteruit zal gaan: 20%. 

• Een meerderheid van de Visbuurtbewoners (58%) geeft aan aan de buurt gehecht te zijn. Naarmate 
men langer in de Visbuurt woont (en men dus ook ouder is), is men ook nog meer gehecht aan de eigen 
buurt. 
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• In een open vraag konden de respondenten aangeven wat de belangrijkste problemen in de buurt zijn, 
waarvan men vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt. Veelvuldig worden genoemd 
hondenpoep, parkeerproblemen, rommel op straat, drankgebruik op straat, overlast van bepaalde 
groepen bewoners en hangjongeren. Parkeren wordt wel regelmatig genoemd maar minder vaak dan in 
2005. Het merendeel van de respondenten is van mening dat de gemeente weinig aandacht heeft voor 
problemen in de buurt, maar dit percentage is wel gedaald ten opzichte van 2005. Het percentage 
buurtbewoners dat van mening is dat de gemeente wel voldoende aandacht heeft voor de 
buurtproblemen is gestegen van 13% naar 19%. Ruim een kwart heeft hierover geen mening. 

• Een meerderheid van de Visbuurtbewoners zegt nooit een gemeentelijke handhaver in de buurt te zien 
(58%), 31% ziet deze af en toe en 3% ziet ze regelmatig in de buurt (8% weet het niet). 

• Buurthuis de Viskom is bij 85% van de buurtbewoners bekend, maar nog geen kwart van hen heeft in 
2009 het buurthuis bezocht. Redenen hiervoor zijn het aanbod van activiteiten maar ook de 
onbekendheid met de activiteiten die er plaatsvinden. 

• De respondenten is gevraagd een rapportcijfer te geven aan een aantal aspecten in de buurt. De eigen 
woning scoort met een gemiddelde 7,9 het beste, de leefbaarheid en voorzieningen in de buurt scoren 
met een 6,6 het laagst. De cijfers zijn redelijk vergelijkbaar met die in 2005. 

• Men kon uit vijftien veiligheidsthema’s vijf thema’s kiezen en aangeven welk thema de hoogste prioriteit 
had, welke de tweede prioriteit etc. Hieruit kwam een top vijf van veiligheidsthema’s. De 
verkeersproblematiek kwam als nummer één uit de bus, gevolgd door het tegengaan van vervuiling, net 
als in 2005. Vandalismebestrijding, versterking van de handhaving en de aanpak van bewonersoverlast 
maakten de top vijf compleet. 
 
 

Top 5 veiligheidsthema’s in 2005 Top 5 veiligheidsthema’s in 2010 
 

1. verkeersproblematiek 1. verkeersproblematiek 
2. tegengaan van vervuiling 2. tegengaan van vervuiling 
3. jeugdcriminaliteit 3. vandalismebestrijding 
4. vandalismebestrijding 4. versterking handhaving 
5. veiligheidsbeleving 5. aanpak bewonersoverlast 
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Bijlage. Antwoorden op open vragen 
 
 
Blok buurtproblemen: 
 
3. Welke vormen van drugsoverlast komen in uw buurt het meeste voor? 
• gebruikers die rommel achterlaten (bier/frisblikjes) - zeer onverzorgd/stinkend tussen spelende kinderen 

doorlopen etc. 
• koeriers op scooters -ruzies om geld (geweld. getint) -prostitutie 
• 's nachts wordt er wel eens gedeald op de parkeerplaats van het Louisehof (achter de appartementen). 
• 's zomers blowende jeugd op Vismarkt, luidruchtigheid 
• 1x inval van politie in verdacht drugspand 
• Achterbinnenhaven ter hoogte van zonnestudio la difference wordt naar mijn mening drugs verhandeld 

(verscholen, slecht onderhouden pand). 
• Achterbinnenhaven, wordt waarschijnlijk gedealed. 
• agressie door combinatie drugs/drank op straat, vooral bij mooi weer 
• agressie bij drugspanden. 
• agressiviteit, lawaai, dealen loslopende laten van grote honden 
• alcohol gebruik! is drug: behoeften doen op straat/ steeg, lege bierblikken, kapotte flessen etc. 
• bij drugspand vaak geschreeuw (voor de deur). 
• bij ons achter ons huis drugs deal? 
• bij ons tegenover op de Achterbinnenhaven wordt gehandeld in verschillende vormen van drugs, hier 

ondervinden wij geluidsoverlast van. 
• blowen 
• blowen en dealen door daklozentehuisbewoners. 
• blowende hangjongeren in portieken. 
• buren die het kweken en verkopen aan jongeren. 
• buurvrouw rookt veel hasj? met de deur open als ik mijn deur open heb, ruik ik dit binnen 
• dakloze onder invloed achterlaten van drugs geselecteerde artikelen. 
• dat personen zich ophouden in de stegen. 
• de drugspanden trekken onguur volk aan. 
• de lege wietzakjes liggen in de steeg en voor op de stoep. 
• de rommel die ze achterlaten vind je op straat. 
• dealen 
• dealen en spuiten met alle gevolgen van dien. 
• dealen gebruiken 
• dealen in de stegen 
• dealen in stegen 
• dealen junkies 
• dealen vanuit de auto 
• dealen vooral Achterbinnenhaven waarvan er bij ons veel verkeers overlast komt scooters e.d. (politie 

heeft dit al opgepakt). 
• dealen, gebruiken, ontmoetingen 
• dealen, softdrugs 
• dealers gebruikers > bijvoorbeeld de bewoners Wapen van Den Helder, maar dat is gesubsidieerd door 

de gemeente. 
• dealen 
• dronkenschap- heroinegebruik- cocaine en cannabisgebruik 
• drugsgebruikers plassen overal 
• drugs worden verkocht vanuit een oud hotel aan de Binnenhaven (Bellevu) 
• drugs/drank gasten van dak & thuislozencentrum die rondhangen bij Vomar, bier kopen onder invloed 

van wiet? 
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• drugsgebruik in steegjes 
• er is verschillende keren een wietplantage gevonden. sommigen daklozen roken wiet en gezien lege 

blikjes en flesjes ook stuk in steeg. 
• er liggen spuiten in de stegen 
• er wonen verslaafden en er is handel 
• er wordt gedealed, trekt ongure types aan. 
• er wordt vanuit roc kievitstr. gedeald rond ah! 
• feestjes die 's nachts duren 
• gebruik en beplanting van hennep in de tuin (van eigenaar) 
• gebruik en dealen van drugs 
• gebruik in de steeg van de daklozen. 
• gebruik in steeg of telefooncel 
• gebruik softdrugs 
• gebruik softdrugs (steeg naast tehuis daklozen) 
• gebruik van wiet op schoolplein van Eben Heazerschool 
• gebruikers die naar verkoopadressen lopen/fietsen 
• gebruikers die schreeuwend achter elkaar aanrennen of een verslaafde willen tegen houden, die aan 

het doordraaien is, dit gebeurd allerdag op straat waar kinderen getuigen van zijn, en ook een hoop 
agressie, uit verslavings gedrag. 

• handel 
• handel op donkere steegjes/ plekken 
• handel, gebruik 
• handelen 
• handelen in drugs en het gebruik er van. 
• hangende mannen in stegen of voor en bij dak en thuislozen 
• hangjongeren bij Jac.P. Thijseschool zitten vaak te blowen maar daar spelen zeer regelmatig kinderen 

op het schoolplein. 
• hangjongeren die softdrugs roken 
• hangjongeren/ blowen/ drank 
• hennep kwekerij 
• het blowen door diverse personen 
• het dealen in de stegen. 
• het dealen van drugs aan huis 
• het kweken van planten en het handelen 
• het pand naast la diferance handelen ze in drugs 
• het roken van wiet, snuiven van coke 
• het roken van wiet/hasj (blowen) 
• het stoned (en dronken) in steegjes staan. 
• ik heb de gehele zomer niet buiten kunnen zitten ivm de geur van wiet/ blowen v/d/ achterburen 

(stankoverlast). 
• in een zijstraat van de vismarkt (achtersteeg oranjestraat) wordt gezien dat gedealed wordt en gebruikt. 

ook worden spuiten gevonden. 
• in steegjes liggen 's avonds laat nog rondhangen 
• inbraak door personen die verslaafd zijn. geluidsoverlast, bepaalde sfeer als meiden drugs/ drank 

hebben gebruikt. 
• je ziet zakjes liggen waar drugs in heeft gezeten. 
• jongeren die gebruiken bij de Eben Haezerschool weekend + avond en op de Vismarkt en achter de 

Vomar. Lawaai, lastig vallen, schreeuwen en baldadigheid 
• junks/ zwervers die in steegjes dealen of drugs gebruiken 
• laaiende jeugd op straat/stegen 
• mensen die gebruiken in steeg achter Vijzelstraat tussen Brouwerstraat 
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• mensen die naast. la differants lopen te schreeuwen naar de mensen die daar "wonen" om hun drugs te 
scoren. 

• mijn overbuurman dealt daar in er komen wel eens mensen aan de voordeur (de meeste gaan 
achterom) de gordijnen zijn altijd dicht. 

• omdat in elke buurt in Den Helder huizen zijn waar handel in drugs plaats vindt. Dit is echter voor mij 
niet zichtbaar of ondervind er last van. 

• onbekend, maar er wordt zeker gebruikt 
• overlast van gebruikers 
• overlast vanuit daklozencentrum 
• plantages/spuiten van horen zeggen zelf nog niets van gemerkt 
• roken van wiet in de steeg door groepjes jongeren. 
• ruzie 
• samen scholing 
• smerig zien ze er uit en lopen met alcohol! 
• softdrugs gebruikende (hang-) jongeren 
• soms hoor ik mannen of vrouwen die 's nachts schreeuwen of schelden kan ook van drugs zijn of drank, 

ze doet in ieder geval niet normaal. 
• spuiten op straat, blowende jeugd. 
• stank, diele, mensen die niet in deze wijk wonen veroorzaken overlast door de auto ? parkeren en harde 

muziek. 
• van horen zeggen maar geen idee in wat voor mate of om wat voor soort drugs het gaat 
• veel bezoek in de stegen achter de woning 
• vervuiling 
• verzamelpanden in Oranjestraat 
• weet ik niet 
• wiet plantages 
• wiet roken/veel jongeren 
• xtc, coke 
• zelf woon ik in de Visstraat, achter het huis een grote onverlichte steeg, wel lantaarnpaals aanwezig, 

diversen spuiten gevonden 

 
8. Ruimt u de poep van uw hond tijdens het uitlaten in de Visbuurt op, en indien nee, waarom dan 
niet? 
 
Nee, omdat: 
• alleen uitlaten in de uitlaatgebieden zonder opruimplicht / Reigerstraat 
• betaal belasting trek van gemeente en geen 
• doet behoefte op eigen erf 
• het een hondenuitlaatveld betreft 
• het op het uitlaatveld ligt 
• hij het netjes op het gras doet waar geen kinderen spelen 
• ik de hond op hondenstations laat poepen 
• ik hondenbelasting betaal 
• ik hondenbelasting betaal. Mensen (heleboel hier) die niet belasting betalen moeten het wel opruimen! 
• laat hem niet uit in de Visbuurt 
• mijn de straat niet op komt alleen in de tuin 
• mijn hond thuis op de plaats poept 
• uitvaartplaats of waterkant 
• waar is de hondebelasting voor? 
• ze op uitlaatgebied loopt. 
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Soms wel, soms niet, omdat: 
• er geen station mij bekend is 
• er te weinig opruimbakken staan 
• ik er niet altijd bij kan waar mijn hond poept 
• ik vaak langs de groene zones kom waar het mag blijven liggen 
• je polstok hoog moet springen om bij het ontlasting van je hond te komen 
• ligt eraan of je last van je rug hebt 
• ligt eraan welk weer het is 
• ze diaree heeft 
 
 
12. Hebt u (andere) hondenbezitters wel eens aangesproken wanneer zij hun hondenpoep niet 
opruimden? Nee, anders namelijk…. 
• als je dat doet krijg je een grote bek of een steen door je raam (Brouwerstraat, Hartestraat, Nieuwstraat, 

Wagenstraat laten hun hond allemaal in het park achter de Madanathakerk scheiten. Zolang het maar 
niet in hun straatje gebeurd (lekker bij iemand anders) 

• als je hier mensen op aanspreekt dan zit de dag erop je auto of je ramen/ voordeur onder de poep. 
• als men dat doet krijgt men een grote mond v.d. hondenbezitter terug. het interesseert de mensen 

gewoon niet. 
• als ze dat al toelaten. kun je beter niks zeggen. 
• dan krijg je toch een grote mond van wij betalen toch belasting, en waar bemoei je je mee 
• de agressie viert hoogtij, de smoesjes niet van de lucht. ben dus gestopt met aanmerkingen maken 
• de hondebezitter reageert niet af aggressief ook niet als het voor mijn deur gebeurt af in de avond dan 

gebeurt het veel. 
• de mensen betalen hondenbelasting dus is het de taak van de gemeente om dit aan te pakken. 
• en je krijg 'n grote bek terug. 
• er lopen heel wat katten in de buurt die ook gewoon overal hun behoeftem mogen doen zonder dat je er 

belasting voor hoeft te betalen 
• grote mond kun je krijgen als je er iets van zegt 
• heb geen zin in ruzie of vechten 
• heb nooit iemand op heterdaad betrapt. 
• helpt niet. ze doen het toch weer het zijn altijd dezelfdenhet gebeurd veel 's avonds vooral als het regent 

dat ze niet ver weg willen 
• het interesseert ze niet. mijn hond staat in de stront te schijten, en ik moet daarvoor oppassen als ik op 

mijn beurt zijn keutel opruim. Bassingracht; Achterbinnenhaven, Spoorgracht 
• het is moeilijk om buren erop aan te spreken, je wilt ook graag de sfeer goed houden in je straat. 
• hoe kun je mensen aansprakelijk stellen als er geen goed alternatief geboden worden? Uitlaatstrookje bij 

de gracht is een lachtertje en geen goed alternatief als uitlaatzone. Hier parkeren auto's en is toegang tot 
de bootjes! 

• ik ben bang voor agressie van de bezitters van honden 
• ik denk dat het mag op het veldje maar er spelen ook kinderen, een slechte combinatie vind ik. 
• ik denk dat het niet helpt (sommige mensen zijn op dit gebied gewoon a-sociaal) 
• ik wil ze dolgraag aanspreken maar nog nooit gezien, word er doodziek van mijn dochter komt geregeld 

met haar schoentje vol binnen (dweilen dus) 
• ik zie het nooit gebeuren, maar er ligt bij ons altijd veel hondenpoep, soms zelfs recht voor mijn deur, 

vind dit heel erg hinderlijk 
• ik zie nooit controle hiervoor 
• ja, maar hun hond doet dit nooit 
• ja, maar ze luisteren niet en bij iedere keer dat je wat zegt doen ze express voor de deur 
• je kan dat wel doen, maar de reactie die je hierop krijgt is vaak agressief en dat is het bij niet waard. 
• je krijgt wel gelijk een grote bek, erg vervelend!! 
• je ziet het nooit gebeuren 
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• krijg je een grote mond of erger 
• krijg je toch maar een grote mond 
• laat het over aan de politie maar die heeft het te druk met het flitsen van auto's 
• meeste luitjes met hond hebben "schijt" waar hun hond kakt (aso) 
• omdat de hond & eigenaar al zijn vertrokken, honden behoefte met name in de steeg. 
• omdat ik niet weet welke hond het is geweest. 
• want ze doen het als het donker is, 's morgens vroeg meestal 
• wegens de agressie tegenwoordig wat vaak uitloopt op een ruzie waar de persoon die aanspreekt de 

dupe van is. 
• wel gedaan maar het interesseerde hun niet. 
• wel wat van gezegd en dan beloven ze er op te letten. 
• wist niet dat ze dat moesten doen. 
• wist niet dat ze dat moesten opruimen. 
• zal diegene er wel op aanspreken! in de directe omgeving gebeurt het nl. wel regelmatig, echter 

"betrappen" is toch erg lastig. 
• ze luisteren niet naar jou 
• ze roepen dan dat ze niet voor niets hondenbelasting betalen! 
• ze zeggen dan dat ze hondenbelasting betalen. Of lelijke woorden. 
• zie het vanuit mijn woning. 
• zie ze niet omdat ik geen hond bezit, en het al gebeurd is! 
• zijn ze niet blij, kijken boos of denken hun mening (de losloophond loopt op de parkeerplaats). en weer 

de fam katten) 
 
 
Blok Leefbaarheid in de buurt 
 
5. Wilt u aangeven welke plekken dat zijn? 
 
• hoek Nieuwstraat/daklozen opvang zeer onprettig - Vismarkt parkeerplaatsen vooral i/h donker - alle 

stegen, geen of slechte verlichting 
• -waterkanten i.v.m. hondenpoep - speelplaatsen i.v.m. zwerfafval/ glas -stegen i.v.m. opstakels die door 

mensen buiten gezet worden (grijze bakken e.d.) 
• 's avonds bij de Eben Haezerschool, Vismarkt, Vomar. 
• 's avonds in steegjes 
• 's avonds op schoolplein Eben Heazerschool > hangjongeren!! 
• 's avonds rondom de snackbar en voor op de Ruyghweg. 
• 's avonds steegjes 
• 's avonds, bij Leger des heils voor. 
• 's nachts achter de speeltuin; in de stegen 
• aan de achterzijde van de Binnenhaven, achteraan richting de Ruyghweg 
• achter de huizen bij de parkeerplaatsen 
• achter ons huis. 
• achteraf steegjes 
• achterafjes - vooral in het donker 
• Achterbinnenhaven 's avonds in donker paadje in de groene brug die Vijzelstraat met Visstraat verbindt 

(in donker) basketbalplein achter de Vomar want op het paadje en op het basketbalplein in nauwelijks 
verlichting. 

• Achterbinnenhaven pand naast la difference 
• alle plekken waar mensen rondhangen 
• bepaalde steegjes waar jeugd en daklozen staan. Je ziet vaak in deze stegen bierblikken etc van de 

mensen die daar rondhangen, wordt zo'n zooitje! 
• bij de Viskom Nieuwstraat 
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• bij de Vomar in de straten 
• bij het daklozencentrum 
• dakloze opvang, richting Vinkenterrein, Vomar/  Vissekom 's avonds/ 's nachts 
• de donkere plekken/ stegen 
• de kleine zijstraatjes met slecht onderhouden woningen. 
• de prik in het donker 
• de steeg achter de Visstraat langs de speeltuin naar de Vomar. ('s avonds) 
• de steeg achter ons huis, is 's avonds niet prettig om door heen te lopen. 
• de stegen 
• de twee panden aan de Binnenhaven, naast la Differants wij kijken uit op de achterkant van deze 

panden. 
• de Vismarkt. 
• deel Jan in 't Veldstraat 
• dit wil ik toelichten. woon zelf op de Ruygweg achter ons huis is de Beukekampstraat. bijvoorbeeld het 

gedeelte Jan in 't veltstr. laatste gedeelte naar Visstraat zijn mensen komen wonen die aasosiaal gedrag 
vertonen vooral in de zomer en dat is ook in de Vijzelstraat. 

• donkere steegjes. de buurt rondom "hotel den helder" en Bar gezellig. 
• donkere stegen 
• donkere stegen slecht verlichte straten parkeer plaatsen. 
• donkere stegen, op sommige parkeerplaatsen plekken waar meerkamerbewoning is. 
• gedeelte Vismarkt Oranjestraat 
• Geen 
• grasvelden en gracht konirs 
• hoek Jonkerstraat /Jan in 't veltstr. 
• Hoogendorpstraat 
• in de avond op het schoolplein van de Eben Heezerschool ivm rond hangende jongeren en in de steeg 

aan de achterkant van het huis 
• in de kleine straatjes bv kerkje v kraak omgeving ziet er niet uit 
• in de stad 
• in de steeg achter het daklozencentrum 
• in de straten waar ze met allerlei buren of vrienden midden op straat zitten. 
• in het donker naar het plein van de Eben Haezer 
• in het midden van de wijk en aan de voorzijde van Visstr. 11 enz. 
• Jan in 't Veltstr. - stegen - Ruyghweg. 
• kleine straatjes 
• langs de horecagelegenheden, en het sociaal pension aan de gracht 
• Limburg v Strirumstr. Jan in het Veldstr. 
• loop liever niet langs die thuisloze opvang of door de Oranjestraat. 
• naast mijn woning tussen de Vismarkt en de Oranjestraat 
• nee 
• Nieuwstraat, Vismarkt, Oranjestraat 
• om en nabij dak & thuislozencentrum 
• omgeving Vismarkt/Sluisdijkplein. 
• onrust 
• onverlichte plekken, zeker 's avonds, 
• Oranjestraat (pension) Vismarkt ‘s avonds dak- en thuislozen Nieuwstraat verhuurpand oostindier 
• Oranjestraat 53 wegen veel overlast van polen zowel voor als achter 
• Oranjestraat/hoek/Vismarkt drugsverkoop + huisjesmelker aan de overkant, gewoon een afgang voor de 

buurt 
• pleintje achter de Vomar wat bedoelt is voor een leuke speelplaats, maar naar mijn mening word 

verwaarloosd. 
• rond de Vismarkt dak + thuislozen. 
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• rond het wapen (dakloze centrum) 
• rondom de Vomar en de speeltuin 
• rondom het wapen van den helder 
• rondom het wapen van den helder erg vervelend dat de bewoners je naroepen en daar "hangen". 
• ‘s avonds Achterbinnenhaven naast la differance 
• slecht verlichte plekken en parkeerplaatsen 's avonds. 
• speeltuin 
• steeg/ Visstraat Vijzelstraat 
• steegjes en 'achteraf' parkeerplaatsen (van die binnenpleintjes). 
• steegjes en donkere plekken waar veel Polen, Litouwers zich ophouden. 
• steegjes en overal waar te weinig of geen goede verlichting aanwezig is. 
• steegjes en slecht verlichte parkeerplaatsen 
• stegen 
• stegen in het donker 
• stegen zonder verlichting 
• stegen, achteraf parkeerplaatsen 
• stegen, parkeerplaatsen 
• stegen, uitlaatplekken hond 's avonds, daklozenopvang 
• Vismarkt, Spoorgracht ter hoogte van het daklozenhuis, Nieuwstraat, Visstraat, Vijzelstraat. 
• Vismarkt, stegen, parkeerplaatsen. 
• voor de vele stegen in  het donker 
• zijn de stegen ivm het ophouden van vreemde personen (drugs/ alcohol) 
• zou niet weten ben pas komen wonen 
• zowiezo doe ik zodra het donker is mijn voordeur niet open, dus ik kom in het donker zowiezo liever niet 

op straat 
 
6. Wilt u ook aangeven waarom u er liever niet komt? 
• vanwege de ongure types 
• word daar lastiggevallen, dat beangstigt me - veel mensen onder invloed, onbereikbaar in mijn ogen 
• onhygienisch -gevaarlijk voor kinderen 
• agressie, drugs 
• allerlei jongeren die je naschreeuwen. 
• bedreigend 
• ben altijd alleen met mijn hondje en voel me vaak niet helemaal veilig. 
• bij de Vomar 
• daar wordt soms gevochten en er lopen vaak dronken mannen die je aanspreken. 
• dak en thuislozen. hangen voor de deur Nieuwstraat (pand oostindier) ‘s avonds en ‘s nachts gebeuren 

daar vreemde dingen Oranjestraat (een lawaai bende ziet er onverzorgd uit 
• dealers, bedreigingen 
• donker, stoepen schots en scheef, geen zicht op waar je loopt of fietst. 
• door de mensen door hun grote mond 
• door de vreemde mensen die er rond lopen, zomers de groeperingen van daklozen en daklozencentrum 

op het speelplaats Vismarkt en omgeving 
• drugs denk ik mensen die mijn mens niet zijn 
• drugsoverlast/ loslopende grote honden/ veel harde  muziek. opeenstapeling van auto's, fietsen, 

aanhangers en andere rommel. 
• drugsverkoop/gebruik/criminaliteit 
• er hangen daklozen en dronken Polen rond in steegjes. 
• er hangen vaak ongure types rond. 
• er lopen veel vervelende/ dronken mensen rond 
• er wonen daar mensen die drugs gebruiken. 
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• foutieve verlichtingsvorm en te weinig verlichtingspunten rommeling en slecht gecontroleerd. beter is 
meer verlichting in alle woonerf straten maar een lage paalvorm die naar beneden gericht is. 

• geen kantoor brand, is heel donker avonds. 
• geen veilig gevoel ook niet voor de kinderen, vooral zomers hangen sommige mensen rond de buurt, 

stegen, schoolplein, drinken en zijn erg aardig. 
• grachtengordel vaak erg weinig verlichting en in sommige stegen vaak donkere nissen 
• heeft iets onvoorspelbaars 
• het lijkt de getto wel, altijd geschreeuw en gescheld. 
• het ziet er als als een getto. slecht onderhoud en raar volk op straat. 
• hondenstront 
• i.v.m. verlichting, veel grofvuil, karren. 
• ik voel me niet beschermd 
• is niet begaanbaar door hondenstront. 
• ivm lastig gevallen worden door zwervers, heel veel Polen en associale jongeren (waar wij 

buurtbewoners veel van onze gestolen spullen bij terug vinden) 
• Jan 't Veltstr: i.v.m. politie invallen, dronkeschap etc Ruyghweg ivm hoge haag geen sociale controle 

zowel op secundaire als hoofdweg - in bossages kan men zich verschuilen en bewoners opserveren 
stegen en donkere plekken oa langs speeltuin spreekt vanzelf. 

• je wilt daar niet doorheen als het mooi weer is. ze zitten dan op de stoepen de hele dag aan het bier. 
woon hier sinds mijn geboorte 58 jaar maar ben blij dat ik op de Ruygweg woon. ben zelf geboren in de 
Jan in 't Veltstr. als ik in een van deze straten nog zou wonen was ik uit de buurt gegaan. 

• je ziet niks 
• kleine straatjes geven geen veilig gevoel 
• naar mijn mening zijn de mensen die daar "wonen" onder invloed, niet berekenbaar 
• Nieuwstraat op de hoek wonen daklozen en Polen die veel overlast veroorzaken en zomers wordt het 

nog erger. Vismarkt is een troosteloze rommelbende. Oranjestraat daar staat weer zo'n pand vol met 
Polen die overlast veroorzaken. 

• om stankoverlast en ergenis van fietsen bij de horecagelegenheden te voorkomen/ontwijken bij het 
sociaal pension aanspraak van dronken of hitsige mannen met opmerkingen te ontlopen 

• omdat daar mensen stoned/ dronken liggen en hangen. 
• omdat er geen of nauwelijk verlichting in hoewel hier herhaaldelijk om gevraagd is bij de gemeente op 

het basketbalplein gebeurd. ontzettend veel vandalisme en het is te donker omdat in de gaten te 
houden. 

• omdat er geen verlichting is 's avonds en mijn partner meerdere keren is lastig gevallen. 
• omdat er veel mensen ook weleens sex hebben, vorig jaar 2x condoom opgeveegd en spuiten 

gevonden. 
• omdat juist daar criminele activiteiten plaats vinden 
• omdat ze allemaal flink aan de drank zitten en het commentaar dat je dan krijgt. 
• onbehaaglijk 
• ongure types / hangjeugd 
• onveilig gevoel 
• onveilig gevoel in 't weekend veel dronken mensen op straat. 
• onveiligheid, overlast daklozen 
• onverzorgd 
• overlast, aanspraak van tijdelijke gasten van het centrum 
• risico vermijden 
• rommelig/veel steegjes. 
• rotzooi, hondenpoep 
• slecht onderhouden wijken 
• slecht verlicht 
• slecht verlicht. veel rommel, waardoor je niet ziet of er iemand achter staat. 
• slechte verlichting 
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• staan nog wel eens jongelui of polen 
• straalt agressie uit 
• te veel dronken mannen. 
• te weinig verlichting en slechte bestrating 
• uit voorzichtigheid 
• vaak agressie van groepen jongeren, vallen je lastig, schelden. 
• vaak hangjongeren die je lastig vallen en als je ze aanspreekt, volgen ze je waar je woont en gaan 

wederom lastig vallen 
• vanwege rondhangende junkies die je gaan aanspreken als vrouw zijnde. 
• verpaupering, alles wordt maar op straat gegooid of gedumpt 
• viskom> troep en dakloze goor. nieuwstraat > polen enz. 
• voel me dan niet op mijn gemak 
• voelt beangstigend en onveilig 
• wegens de buitenlandse gezinnen die agressief intimiderend en asociaal gedrag vertonen. zij die afval 

dumpen op straat, zij die hun kinderen toelaten om met stenen tegen ramen te laten gooien enz enz. 
• wegens de mensen die er komen/wonen ivm drugsdealen 
• weinig straatverlichting en de buurt daar ziet er qua huizen onguur uit 
• weinig verlichting 
• wordt in de zomer veel voor op straat geleefd nemen hele stoep in beslag, rommel op straat en wordt 

veel bier gedronken. 
• ze zijn vaak dronken/ agressief 
• zie boven 
• zie boven, je ziet vaak rommelige hoekjes en stegen vol bierblikken en soms ook spuiten. Wil niet in die 

zooi rondlopen 
• zie vraag 5 
• ziet er erg armoedig uit, onverzorgde uitstraling. ietwat asociale buurtbewoners, rumoerig. 
• zomers groepen jeugd, die zich er vaak ophouden en via het dak van de vomar ongevraagd in 

andermans tuin klimmen voor een bal. 
• zou niet weten ben pas komen wonen 
 
 
Blok Buurtbeheer 
 
3. Wat zou de gemeente volgens u kunnen doen om de bewoners meer te betrekken bij de buurt? 
• aanspreekpunt voor verbeteringen. 
• actie met buurtbewoners voor poepvrije voetbalveldjes 
• actief zijn in de buurt, schade aan openbare zaken snel herstellen. 
• afspraken nakomen. 
• als de buurtbewoners de gemeente d-h bellen met vragen of klachten of ideen deze serieus nemen, en 

niet zoals ik vaak heb ervaren wordt afgewimpelt. 
• als er wat gaat gebeuren dat ze dat van te voren laten weten 
• beginnen om dat eerst op straat niveau aan te moedigen 
• beginnen om eens wat te doen. er gebeurt nl niets dus kunnen ze je er moeilijk bij betrekken. 
• belofte waarmaken: van betere verlichting, zwerfvuil opruimen, groen bijhouden, vuilcontainers niet voor 

de deur zetten de gemeente zou daar op toezien is niet merkbaar! 
• beter doelgericht over wat er gaat gebeuren in kortere tijd. 
• beter informeren en meer politie op straat 
• beter luisteren en ook echt visueel veranderingen toonbaar aanbrengen. 
• beter naar bewoners luisteren en hogere prioriteit geven aan openbare hygiene. sneller opruimen 

zwerfafval. 
• beter naar de mensen luisteren 
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• bij "vooroverleg" meerdere opties presenteren zodat er werkelijk iets te kiezen valt. nu wordt wel eens de 
indruk gewekt dat op'n inspraakavond de besluiten al vast staan. 

• bij voorstellen voor verandering niet gelijk zeggen dat kan niet. de gemeente moet eigen ideen niet ten 
alle tijden door willen drukken maar ook naar bewoners luisteren 

• bijeenkomsten, maar die zijn er waarschijnlijk al wij horen of lezen dat in ieder geval niet maar wij wonen 
op de ruyghweg. 

• buurt blijven informeren van plannen en resultaten. 
• buurt vergadering?? 
• buurtcomisie 1x in de maand dat er iemand zit dat jij je ding kan vertellen of met iedereen kan komen. 
• dagplannen ? straat buiten in gesprek te gaan met de bewoners en aanhoren wat er gaande is 
• das een goeie 
• dat is geen taak voor de gemeente de bewoners moeten zelf meer betrokken raken bij de buurt en als er 

wat vernieuwd wordt er wat van zeggen en niet door een ander op laten knappen 
• datgene uitvoeren wat toegezegd wordt, duidelijkheid 
• de bewoners serieus te nemen en echt te luisteren wat er gevraagd/ gewenst word en hierin tegemoet te 

kunnen als die mogelijk is zoniet weer duidelijk en maak dit meteen duidelijk nee 
• de buurthuizen meer te laten organiseren voor jongeren en ouderen 
• de gemeente (moet optreden tegen het huizen melkerij onder anderen een persoon bij uw bekend toch! 
• de mensen ertoe verplichten om hun eigen tuin te onderhouden ook de stoep en de mensen ook 

beboeten als ze dit niet naleven 
• de optuindag is erg goed. zie ook achter bij de opmerkingen communiseer ook met de a-sociale mensen 

(niet als uitschot bedoelt) tav hondepoep/nieuwe plannen en hoe zij over dingen denken. 
• de saamhorigheid van de visbuurt terughalen door weer koninginnedag te vieren en visbuurt ? 
• deze vragenlijst is een goed begin, op deze manier krijgen wij in elk geval het gevoel dat de gemeente 

de problemen serieus neem en er ook wat kan gaan veranderen. 
• deze vragenlijst is opzich een goede zaak. 
• die panden waar veel overlast worden veroorzaakt moeten dicht of beter wordt opgelet en je moet goed 

bereikbaar zijn voor klachten. 
• doet de gemeente al ruim voldoende! 
• door na te komen van wat ze belonen. 
• door ze serieus te nemen en dat door stelselmatig verbeteringen aan te brengen. te beginnen met de 

wijk opnieuw te bestraten,. 
• doordat mensen het druk hebben is dit heel moeilijk 
• duidelijkere aanspreekpunten 
• echte buurtbeheerder aanstellen met vaste plek in deze buurt dat ? zich terug verdienen. 
• een actiever beleid (lik op stuk) bij het hondenpoepprobleem wijksteunpunt in de buurt. 
• een gezellige markt organiseren. een openbare bbq, een aanspreekpunt vestigen in de visbuurt waar 

mensen hun klachten kwijt kunnen. 
• een goed plan doet wonderen 
• een plan van aanpak maken voor de buurt, dit presenteren en vervolgens de bewoners op de hoogte 

houden van de vorderingen. 
• een prettiger woonomgeving, meer faciliteiten. 
• eerder en eerlijker voorlichten. 
• eerder kenbaar maken, als er iets op stapel staat. 
• eerst overleggen met de bewoners en dan pas beslissen bv daklozencentrum 
• etiquetten zoals deze en een aanspreekpunt/ persoon 
• flyers 
• folders huis-aan-huis verspreiden met daarbij een uitnodiging voor inspraakavond of info avond 

(plannen) 
• geen idee 
• geen idee maar i.i.g. klachten serieus nemen> rondom afval/ leefomgeving. dan is er ook bereidheid om 

wat terug te doen. 
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• geen idee stichting visbuurt doet haar best maar de mensen moeten het wel willen 
• geen idee. 
• geen mening 
• geen mening/ weet niet 
• geen worden maar daden 
• gemeente doet niets 
• gemeente doet voldoende 
• goed de bewoners inlichten over hoe het in de visbuurt de laatste jaren gaat. 
• goede voorbeeld geven: openbare ruimte schoon/ heel veilig! meer werkers in de wijk! 
• goede wijkagent 
• handhaven van verkeers en gemeenteregels m.n.v. snelheid + parkeren ruyghweg. 
• heb geen idee 
• het meer bekend stellen van maatregelen die genomen zijn/worden. de visbuurt betreffende. 
• ieder is opzich zelf 
• iets doen aan de klachten 
• ik heb daar ook geen antwoord op. maar zoals de parkeeroverlast daar kan toe maatregelen voor 

genomen worden. 
• ik heb het idee van de helderse bewoners dat die er zat aan doen om de boel leefbaar te houden. de 

huisjesmelkers en polen zorgen voor veel overlast. 
• ik zou het niet weten dit jaar hebben we volgens mij een feest hier denk dat dat wel helpt 
• in mijn geval middels enquete en mijn lidmaatschap visbuurt. 
• informatieve feestavond jaarlijks 
• inlichten als er bijv. aan de straat gewerkt gaat worden. 
• inlichtingen geven d.m.v. brieven, ons huis wordt altijd overgeslagen! moet van anderen horen. 
• inlooppunt? 
• inspraak 
• is voldoende 
• kennisgevingen 
• klachten door bewoners aangebracht, wordt niet uitgevoerd 
• klachten en ideeen bus 
• kom gewoon is langs bij de mensen. de koffie staat klaar. 
• komen kijken en dan actie nemen. 
• lastenverlaging zodat er geld bij de mensen over blijft om in hun huis/woonomgeving te investeren 
• laten mee beslissen. 
• laten zien dat ze mensen die zich gedragen en zich aanpassen ten alle tijden steunt. goed gedrag 

belonen dat werkt betrokkenheid in de hand. 
• leuke dingen organiseren 
• luisteren en niet vasthouden aan eigen meningen! 
• luisteren naar bewoners en eerlijk overwegen bewoners niet met een dooddoent antwoord het bos in 

sturen 
• luisteren naar de bewoners, want die hebben heel vaak goede ideeen. minder arrogant zijn. 
• luisteren naar wat er door de bewoners word gezegd, en dan ook reageren en er iets aan doen 
• luisteren! en niet je eigen zin door drijven! 
• maar met bewoners in dicussie en luisteren naar ploblemen  en ook aanpakken 
• meer aanspreekpunten in de wijk zoals een wijkagent die je ook ziet ipv zoals nu. 
• meer activiteiten organiseren. 
• meer betrokkenheid, meer evaluaties 
• meer blauw in de buurt 
• meer contact, betere honden en kinder voorzieningen. beter buurthuis beheer. meer feesten en partijen 

toestaan in de viskom 
• meer de buurt in 
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• meer dingen organiseren. 
• meer gezamelijke opruimdagen met gemeente mensen erbij. 
• meer info avonden 
• meer info wat de gemeente doet en wat de mensen zelf kunnen doen. 
• meer informatie avonden geven voorbeeld: we zouden inspraak krijgen ivm de inrichting en beschading 

van de Beukenkampstraat is niets van gekomen 
• meer informatie over de buurt/ acties geven. 
• meer informatie verstrekken aan "nieuwkomers" over de buurt. 
• meer informeren en de inwoners serieus nemen 
• meer informeren over toekomstplannen met de visbuurt, bijv. wanneer krijgen wij een mooi straatje zoals 

de janzenstraat 
• meer informeren. 
• meer inspraak avonden 
• meer laten weten wat visbuurtbelangen doet. waar, wanneer enz. 
• meer licht op straat 
• meer luisteren en doen waar de buurt bewoners last van hebben 
• meer luisteren naar de bewoners 
• meer mee laten denken hoe we bepaalde problemen met zijn allen kunnen oplossen en leren elkaar aan 

te spreken of stel een aanspreekpunt aan, zonodig anoniem 
• meer onderhoud aan de groenvoorziening rondom de speeltuin. opknappen van het voetbal cq 

basketbalveld speeltuin. 
• meer politie 
• meer politie in de buurt. 
• meer praten 
• meer samen spraak met buurtbewoners 
• meer sourvellance s' nachts of overdag. 
• meer te informeren, over gedane en spelende zaken. 
• meer vertellen en vooral doen wat ze zeggen 
• meer voorlichting geven, over wat goed en niet goed gaat bv. in de donderdag krant 
• meer voorzieningen voor kinderen plaatsen en meer groen vastleggen 
• meetings per buurt houden over bepaalde discussiepunten, zo ook de mening van de bewoners aan te 

horen 
• mensen aanspreken, om hun huis of omgeving op te lappen. de buurt verpaupert erg. veel rommel. 

huizen worden bouwvallen. 
• mensen kennis laten maken met wijk agent en info avonden meerdere 
• met aanpassingen waar de hele buurt iets aan heeft. eerst onderzoeken waar behoefte aan is 
• minder info bijeenkomsten of bewonersavonden meer luisteren naar reacties van bewoners en 

uitvoeren, dus doen en niet blijven praten 
• moet ook op eigen initiatief bewoners, is erg moeilijk 
• motiveren en een vergoeding 
• n.v.t. 
• n.v.t. zie hierboven 
• neit alleen betrekken, maar ook terugkoppeling geven over wat de gemeente ermee doet. het lijkt of je 

alleen wat mag zeggen, maar hier niets mee wordt gedaan. 
• niet alleen praten maar ook de wijk in gaan en met bewoners praten zonder de stichting visbuurt 

belangen erbij 
• nieuwsbrief?? 
• nog meer samenwerking met de visbuurt vereniging 
• nvt 
• om een oplossing voor het parkeerprobleem. 
• om te beginnen aantoonbaardere veranderlingen doorvoeren/ uitvoeren. 
• op het moment geen idee 
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• open zijn en duidelijk 
• openbare vergaderingen, buurtgericht 
• positieve dingen goed belichten (werkt motiverend). 
• regels veranderen t.o.v. verbouwingen vaker een rondje door de buurt lopen als ambtenaar. 
• samen buurt opknappen. 
• samenhorigheid vergroten. 
• sneller inspelen op een klacht, zodat bewoners de dingen eerder doorgeven. 
• sport en spel activiteiten en gelegenheden misschien iets kunnen doen aan het rijgedrag van auto's 
• strenger, vaker controleren en gezamleijke akties (gemeente/ bewoners) op touw zetten om de buurt op 

te knappen en aantrekkelijker te maken. en daar dus ook geld in steken. 
• toezicht + attenter op de bewoners reageren. 
• transparant zijn 
• vaak dat er veranderingen gebeuren de buurt in lichten en betrekken bij gebeurtenissen, de bomen die 

gerooid zijn iets vaar terug geven (bomen weg vogels weg)! 
• vaker de straten vegen van bladeren. 
• vaker een congierge zien en een wijkagent op de fiets door de straten, gezond voor hem en er is dan 

toezicht. 
• vaker een optuindag, rommel opruimen, als mensen het vaker zien en er op aan gesproken worden, 

worden ze gestimuleerd om mee te doen. 
• vaker enqueteren 
• verbeterplannen presenteren, bewoners uitnodigen 
• via nieuwsbrief op de hoogte houden wat er gebeurd en mensen inspraak geven op de dingen die ver 

gaan gebeuren. 
• vind dat de visbuurt goed bezig is zoals het organiseren van visbuurt week. 
• voorlichting middels brieven en bijeenkomsten 
• voorlichting/ informatie voor nieuwe bewoners, jeugd erbij betrekken. 
• wat meer aan de groenvoorziening doen en de visbuurt mensen erop wijzen iets aan hun woning te 

doen nu kloten ze maar wat aan dus heel veel mensen doen niks met hun huis 
• wat meer luisteren naar de bewoners, wat er nou echt moet worden aangepakt in de buurt. 
• weet het niet 
• weet ik niet 
• weet niet 
• wijkagent terug of in ieder geval meer politie die ook iets doet! 
• zelf meer zichtbaar zijn, meer onderhoud, meer handhaven 
• zichtbaar zijn in woord en daad 
• zou het niet weten 

 
6. Bent u van mening dat Visbuurt veiliger is geworden in periode 2006-2009, en kunt u dat antwoord 
toelichten? 
 
Ja: 
• alleen voor boten/schepen die aan de stijgers liggen hebben nog wel last van diefstal 
• bv. wapen van d-h is meer bezig met wat de bewoners doen op straat en in de buurt 
• de buurt is veel rustiger geworden, veel gezinnen zijn verhuist naar elders. 
• de buurt wacht b.v. is een goed initiatief. de uitlaatstations (poepzakjes) is een goed initiatief. maar werkt 

n.m.m. nog niet optimaal. 
• er gebeurt weinig nu 
• er is meer toezicht 
• er is nooit rottegeit in de straat of buurt. 
• er is verlichting gekomen in een aantal donkere stegen. een aantal parkeerpleinen zijn heringericht en 

beter verlicht 
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• er rijd wat vaker politie in de straat 
• gevoelsmatig 
• heb wat vaker politie gezien ivm hangjongeren 
• heb't idee dat er wel meer saamhorigheid is bv. elk jaar burendag organiseren. 
• het afgelopen jaar ben ik niet lastig gevallen,voor die tijd wel 3x. 
• het is in ieder geval niet onveiliger geworden!! 
• het is rustiger / minder opgeschoten jongelui die lopen te klieren 
• het is rustiger. 
• ik heb de indruk dat er minder junks en alcoholisten rondzwerven. 
• meer lampen is stegen opgehangen. 
• meer lantaarns op donkere plekken voorrang verlening gewijzigd 
• meer toezicht 
• minder drugsverslaafden op straat. minder afval bij containers (sorry, hoort niet bij de vraag). minder 

hard rijden. 
• minder inbraken 
• negatief is de wijkagent die is er niet in de vakantie ed- maar ik zie wel een beter optreden van politie en 

die nu ik vaak in de buurt. 
• nog lang niet optimaal. 
• omdat er hier geen gekke dingen gebeuren op straat. geen achterstandsbuurtje geworden. 
• op het punt van verlichting duidelijk verbeterd. 
• veilig je past op door samen alert zijn! al het donker is niet gelijk je deur openen dat is link. 
• verlichting en zie ook regelmatig politie rijden 
• vooral verlichting, onderhoud van groenvoorziening 
• wat rustiger al is "aangebrand" zijn van mensen wat toegenomen maar dat is wereldomvattend en niet 

alleen in visbuurt. 
• weet zeker dat de verlichting beter is geworden politie neemt meldingen serieus 

 
Nee: 
• onvoldoende blauw op straat -veel vervuiling 
• als de rust is weer gekeerd, volgt de volgende generatie de ouders vaak op ratten houd je altijd. 
• als je in de stegen kijkt staan de containers makkelijk om op te klimmen en zijn dan zo op je erf wat 

steeds gebeurt. 
• bij de buren onlangs ingebroken vernieling plantenbakken rond huis. 
• buurt verpauperd, veel onverlichte achterafplekken. 
• de agressie, overlast is alleen maar verergerd. 
• de inbraken zijn nog hetzelfde. 
• de overlast op het gebied van veiligheid komt van het uitgaan (meestal) ik woon al 5 jaar in de visbuurt 

en dat is niet vermindert. 
• de vernielingen van auto's is naar mijn mening niet afgenomen 
• door (illegale) bewoning polen/ lithouwers 
• door het dakloze centrum (alcoholisten en junkie). 
• door particulier verhuur veel (onveilige) slechte mensen in de buurt gekomen 
• doorloop stadgangers neemt toe (dronken) , veel polen, russen die hier wonen in de visbuurt 
• drugshandel- drugsverslaving - dronken mensen (polen) - dronken jongeren, meer allochtonen. 
• een paar jaar geleden hebben ze extra lampen opgehangen. inmiddels zijn ze allemaal weer uit. 

sommige hondepoep station zijn totaal verdwenen 
• er gebeuren nog steeds dingen die het daglicht niet kunnen verdragen (drugshandel crimineel gedrag). 

mensen die zich gedragen worden telkens achtergesteld. 
• er is steeds meer criminaliteit in de buurt gekomen mede door de invasie van oostblok mensen wat 

absoluut geen veilig gevoel geeft. 
• er is te weinig blauw op straat 
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• er komen al meer verhuur panden zonder toezicht. daar woont van alles in (jammer). ze hebben niets 
met de buurt en wie zijn het? 

• er lopen meer ongure types bij ons i/d straat/steeg, overlast v. drank/drugs vanwege dak/thuislozen 
opvang i/d nieuwstraat 

• er rijdt wel meer politie maar dat wil niet zeggen dat het veiliger is geworden. 
• er word nog steeds te hard gereden de buurt heeft veel kinderen die buiten spelen. de snelheid is nog 

steeds veel te snel 
• er word wel van alles gedaan om het veilig te maken, maar dit wil niet zeggen dat het dan ook veiliger 

wordt. 
• er wordt overal en voornamelijk in de jan in 't veltstraat nog vreselijk hard gereden. 
• er wordt steeds vaker verhuurt door woningeigenaren - polen - russen e.d. 
• er zijn invallen gedaan en drugs handel 
• er zijn nog steeds incidenten. 
• geen verbetering noch verslechtering waargenomen. 
• heb nog nooit een agent door de straat zien lopen. 
• heb nog nooit een agent of wijkagent in de buurt zien lopen of rijden of ook maar iemand zien 

aanspreken of een praatje houden! en dan wordt hier gesproken over veiligheid? buiten de kringloop 
winkel om of een pen (watermeter vervangen) en reinigingsdienst heb ik nog ooit een gemeentelijke 
instantie aan ook maar iets zien werken in de visbuurt. 

• het is altijd nog een zooitje 
• het is niet beter, maar zeker ook niet slechter geworden. 
• het is niet bter geworden. 
• het ligt niet indirect aan de buurt, eerder de hele samenleving op zich. 
• het neemt toe! 
• het wordt net af en toe nieuw den helder en vernielen van auto's wordt alleen nog maar erger. 2009 dit 

jaar is dat al 4 keer voorgekomen van krassen, stelen van wieldoppen tot spiegels ? 
• hoop meegemaakt wat veel geld kost zie vraag 6 
• ik heb genoeg voorvallen meegemaakt in deze periode 
• ik ken het plan inhoudelijk niet maar mijn gevoel is dat de er niet beter op is geworden. 
• ik merg geen verandering 
• ik vind de buurt alleen maar meer achteruit gaan. 
• ik vind het juist achteruit gegaan, qua aanzien en veiligheid 
• ik vond het niet onveilig 
• ik woon aand e rand v.d. visbuurt en heb nooit overlast ervaren alleen van de hondenpoep en een 

enkele alcoholist 
• in deze periode staan er te veel dronken/ stoned mensen in steegjes 
• in die periode is het er niet beter van geworden,d e straat is slechter dan ooit. 
• je ziet nauwelijks politie 
• je ziet nooit politie 
• kijk op vraag 5 en 6 
• lichte toename van beschadigingen van auto's en panden. ook vaker mensen met kort lontje. 
• loopt meer gespuis rond (polen) 
• merk geen significante verschillen 
• merk niet echt duidelijk verschil 
• merk weinig v/d zogenaamde verbetering! is voor mij niet aantoon/merk-baar. 
• na mijn idee juist onveiliger, misschien voor het gevoel. met name sinds het wapen van den helder bezet 

is door dak-thuislozen 
• nee 
• nee weet niet hoe het was woon hier pas 2.5 jaar 
• nog steed veel inbraken/overlast en je kunt blijven bellen men doet niets 
• nog steeds veel parkeerproblemen (hierdoor) hinder voor hulpdiensten, betere verlichting en toezien op 

hangjongeren. 
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• omdat ik het in 2006 net zo ervaarde als nu. het is prima, dit is niet veranderd door bepaalde zaken. het 
vult wel op dat er vaker politie auto's rijden door de buurt. 

• omdat je veel nagesjouwd wordt. 
• periode zoals bovengenoemd is onveiliger geworden 
• sinds de dak en thuislozen is de buurt heel hard achteruit gegaan. ze mogen niet eens meer ? 

vomarplein komen omdat ze de mensen lastig vallen. ze blijven zeuren om drank te halen of zitten in het 
openbaar zich dronken te drinken. 

• spoorgracht basinggracht is net een race baan/ in eht verhaal van huisjes melkers, verhuur aan polen/ 
antilliaanen en andere mensen die geen huis kunnen huren bij wooning stichting. 

• toename buitenlanders + blijf van me lijf 
• verlichting is er niet extra gekomen. vooral bij parkeer gelegenheden. 
• volgens ons was de wijk nooit onveilig 
• voor kinderen is de visbuurt niet veilig! vooral door automobilisten 
• weet niet 
• weg stoep verlichting! 
• wij hebben ons nooit onveilig gevoeld. 
• woon hier sinds 2006 toen was het rustig in 30 jaar nooit wat gebeurt nu naast ons hoop elende hoop 

jongeren met geluid overlast meerdere x en bij politie geweest wordt niks mee gedaan, moeten het zelf 
maar doen zeker. 

• worden nog steeds spullen gestolen, uit je gang etc. als je daar achteraan gaat, heb je problemen 
• zelfde. 
• zie geen verandering 
• zie nog weleens samen scholing nabij de botburg 
• zooitje van de werf/uitdragerszooitje kijken nergens naar/criminelen aan het werk. 

 
Weet niet/geen mening 
• ik werk bij de marine en ben in die periode veel weg geweest 
• 's avonds veel vreemde mensen op straat 
• ben er pas komen wonen medio 2009 (juni) 
• ben in 2008 hier komen wonen. 
• ben pas 8 maanden buurtbewoner van de visbuurt 
• ben woonachting in de visbuurt sinds eind 2005, dus veel verschil heb ik niet gemerkt met voor en na. 
• blijft hetzelfde 
• de laatste jaren maar 3 of 4 maanden per jaar in den helder geweest 
• dit is de 1e keer dat ik zo'n enquete ander ogen krijg. 
• er is meer controle door de politie, maar ik weet niet hoe de situatie in de buurt eerder was. 
• er zijn pieken van rottigheid 
• geen idee wat de uitkomst was van die vorige onderzoek. 
• geen informatie in cijfers, taak voor gemeente en klpd 
• geen mening 
• geen verandering waar genomen. 
• had niet het idee dat daarvoor onveiliger was. 
• heb geen verschil gemerkt in het jaar dat ik hier nu woon. 
• heb ik me niet zo mee bezig gehouden 
• heb mij daar niet in verdiept dus kan daar niet over oordelen, onze straat is fijn wonen op 1 alcolist na 
• heb niet de indruk dat de buurt veiliger of minder veilig is. 
• het is over het algemeen hetzelfde, niet bewoonde panden waar kinderen zichzelf kunnen bezeren word 

gewoon niets aan gedaan (bv. hoekhuis vijzelstraat/janin 't veltstraat) 
• het is stuks rustiger gewoorden deze tijd. 
• het niet het idee dat de buurt aan verandering onderhevig is. 
• hoop inbraken geweest. 
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• hoor geen nare dingen behalve wel eens inbraak bijd. ruygweg!!! 
• ik ben hier in december 2006 komen wonen, dus heb geen idee hoe het daarvoor was. 
• ik geloof dat er een eigen wijkagent is. 
• ik heb eigenlijk niet het gevoel dat er iets veranderd is, goed of slecht. 
• ik heb hier nog nooit echt schokkende dingen meegemaakt of gezien. 
• ik heb me altijd veilig gevoeld in de visbuurt 
• ik heb me nooit onveilig gevoeld. 
• ik heb nog steeds hetzelfde idee als toen. het is niet heel erg extreem bij ons. 
• ik kan niet zeggen dat het beter is geworden, maar ik denk ook niet slechter. 
• ik let daar niet zo op. woon niet midden in de buurt, maar aan de rand. 
• ik merk er weinig van dat er iets is veranderd ik weet ook niet waar ik wat dat betreft op moet leggen -> 

meer informatie mbt acties in de buurt zijn altijd welkom 
• ik vind het in ons buurtje op dit moment erg rustig 
• ik voel me niet onveilig, het zijn meer de "kleinere" iritaties die me tegen staan. 
• ik woon aan de rand vd buurt, dus weet niet wat er zich in de rest vd buurt afspeelt. 
• ik woon hier net een jaar 
• ik woon hier nog niet zo lang. 
• ik woon hier pas 1½ jaar 
• ik woon hier pas sinds mei 2008 
• ik woon hier sinds 2007. 
• ik woon hier sinds 2008 en heb zelf geen concrete ervaringen met situaties waarbij ik me onveilig 

voelde) 
• ik woon net buiten de visbuurt op de ruyghweg weet niet wat zich in de kleine straatjes afspeelt 
• ik woonde in deze periode niet in de visbuurt. 
• ik zie geen verandering met voorgaande jaren 
• ik zie geen verbeteringen op dit gebied. bereikbaarheid brandweer/ politie/ ambulance, brandstegen die 

niet volledig zijn. 
• in 2008/ 2009 ? en een golf van inbraken door de wijk was vermoedelijk een oost europese bende. 
• kan er geen antwoord op geven woon hier te kort 
• ken het plan niet ben ook van mening dat er niks gebeurd met klachten van onveiligheid. 
• kom nog regelmatig "rare" dingen tegen; inbraak, hard rijden, woningbranden etc. weet niet of dit meer 

of minder is dan voorgaande jaren. 
• misschien is het veiliger geworden maar dit valt niet op. 
• n.v.t. 
• nee 
• nergens last van gehad tot nu toe 
• net blijf een beetje gelijk denk ik 
• niet bekend met vorig plan 
• niet woonachtig in visbuurt 
• nooit onveilig gevoeld in visbuurt 
• onlang, veel buitenlanders (?) gekomen sindsdien meer overlast. 
• op zich heb ik me al nooit onveilig gevoeld. 
• persoonlijk nooit last gehad dus weet niet of het voorheen minder veilig was. 
• politieinvallen in jan in 't veltstr + vijzelstr geven geen prettig veilig gevoel. daar en tegen zijn er zover ik 

weet, minder inbraken oa dat de mensen betere, zware sloten hebben aangeschaft en extra verlicht, in 
hun tuinen hebben geplaatst. gordijnen dichttrekken, maar dit geeft weer een onveilig gevoel, als je op 
straat loopt - geen sociale controle! 

• te weinig thuis om daar over te oordelen. (vroeg wel laat thuis) 
• toch nog veel overlast door hondenpoep, zwerfvuil, asociaal parkeergedrag 
• toch veel overlast van sommige buurtbewoners 
• voel me niet onveilig. heb me daar niet in verdiept. 
• volgens mij hetzelfde. 
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• voor mij blijft het hetzelfde, als voorheen 
• was het onveilig dan? de antilliaanse probleemjongeren huizen ergens anders. 
• weet niet 
• werk hier, woon niet 
• wij hebben deze jaren voor defensie op curagao gewoond dus ik kan er niet goed over oordelen. 
• wij wonen hier nog geen jaar 
• wij wonen sinds 2008 in de visbuurt. 
• wij zijn 65+ en komen 's avonds niet op straat. 
• wij zijn veel van huis en wonen hier pas 2 jaar. daarin geen verschil gezien. 
• woon aan buitenrand visbuurt. waar redelijk veilig en rustig wonen is. 
• woon er nog niet zo lang net 16 maanden 
• woon er sinds 2008 
• woon hier net sedert aug 2009 
• woon hier nu een jaar 
• woon hier nu pas 3 jaar 
• woon hier pas een jaar. 
• woon hier pas sinds 2008 
• woon hier pas vanaf 2008 
• woon hier prima al 54 jaar zie de buurt wel achteruit gaan maar zie ook dat er een kleine (te) groep 

mensen zijn die hun best doen om de buurt leefbaar te houden. 
• woon hier sinse 2005 dus weet niet hoe het was 
• woon hier vanaf 1994 en voor ons nog precies hetzelfde 
• woon nu 2 jaar op ons eigen dus hebben nog nooit van de wijkveiligheidsplan gehoord 
• zie vraag 3 de gemeente blijft een worst voorhouden - maar uiteindelijk gebeurt er weinig 
• zo weinig last gehad dat het niet opvalt 

 
9. Waaruit blijkt dat uw buurt vooruit of achteruit is gegaan? 
 
Vooruit: 
• meer lantaarnpalen - (meer) hondenpoepstations 
• beter contact/ veiliger/ het leeft meer 
• de bassingracht is opnieuw bestraat en ook de stoep is een stuk beter geworden. 
• de bewoners zijn meer betrokken, er is bijna geen overlast. 
• de optuindag. een mooie straat gekregen, geen houten dakkapellen (steen is toch beter), 

hondepoepstations en controle op zwerfvuil. en politie laat zich zien. 
• de straat waar wij wonen is er op vooruit gegaan omdat er een woning dusdanig is opgeknapt dat het 

aanzicht van ons rijtje echt mooi is geworden. 
• de visbuurt is wat meer opgeknapt 
• er is niet in mijn auto ingebroken dat was in 2002 en 2003 3x en ben niet lastig gevallen. 
• er worden steeds meer huizen opgeknapt 
• er wordt van stichting visbuurt balangen ook wel meer gekeken maar wat er speelt in deze wijk 
• geen tot weinig a- sociale gedrag waarneembaar langzamerhand worden de huizen verbouwd of 

opgeknapt. verpaupert niet. rustig verkeersgedrag. 
• gevoel 
• goed contact met de buren en misschien komt het ook wel omdat het 150 jarig bestaan visbuurt er aan 

komt 
• goede intitiatieven zoals verlichting in stegen, hondenuitlaatstations (alleen jammer dat zo weinig 

hondenbezitters er gebruik van maken!) 
• herbestrating, meer parkeerplaatsen meer groen in de wijk 
• herinrichting straat, heeft goed gedaan. echter nog 'n keer, wel beloofde aanpassingen, blijven 

achterwege, waarom? 
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• het is gewoon een gezellige volksbuurt. 
• het rustiger 
• hondenpoepstations, iets schoner op straat 
• hoop mensen hun woning verbeterd, maar ook een hoop leegstand (verpaupering) 
• ik woon er niet. 
• ja, het is rustiger geworden 
• meer activitijden 
• meer verlichting gekomen en drempels (die overigens niets uithalen, ze rijden nog steeds te hard) 
• meer verlichting, automaten voor de hondepoepzakjes 
• menige straten beginnen uiterlijk te verbeteren zie gevels opgeknapt en bestrating (kan nog wel ?) 
• minder drugsverslaagden op straat. beter afvalbeleid, uitlaatplaatsen honden verbeterd, sociaal pension 

geeft geen overlast maar is wel een psychologische waarde vermindering wijk. 
• nieuwbouw 
• onderhoud van straat alles nieuw. en samen met buurt straat netjes houden. 
• overlast is overduidelijk veel minder dan enkele jaren geleden. mensen staan meer voor elkaar klaar. 
• plantsoenen worden frequenter verzorgd. de straten zijn frequenter onkruid vrij. 
• schonere buurt rommel wordt beter opgeruimd 
• sommige dingen zijn vooruit gegaan. somige dingen gelijk gebleven. 
• veiliger 
• veiligheid 
• verbetering aan wegen(bestrating) en leefbaarheid 
• vooruit door plantenbakken te plaatsen + verlichting steeg. 
• woningen uit de buurt worden wat opgeknapt. - nu de straat nog!! (opnieuw bestraten! wagenstraat) 
• ziet er beter uit. 
• ziet er goed uit. er wordt ook aandacht aan besteed (informatie etc.) 

 
Achteruit gegaan: 
• in braak - woningen te koop 
• men gooit alles op straat - strand, blikjes bier (niet door bewoners) loslopende katten die maken er wat 

van 
• -vervuiling van straten (afval, onkruid, poep) -verwaarloosde huizen/panden -grijze bakken die niet op 

eigen terrein staan. 
• achteruit ivm achterstallig onderhoud cq leegstand van diversen huizen, het slechte onderhoud 

groenvoorziening (wat nog aanwezig is). 
• achteruit: hondenpoep extreem veel/ het pand van van der werf (jonkerstraat) is volgens ons een 

bedrijfs pand + onder verhuur aan particulier 
• Alles 
• armoedige indruk (soms) zwerfvuil, verpaupering. 
• associale gedrag van mensen. geen saamhorigheid veel te veel troep in de straten. 
• at het parkeren van de auto's een puinhoop is. veel werkbussen campers zetten ze voor me huis en 

blijft het hele weekend staan op plekken waar niet geparkeert mag worden en de auto's en niet door 
kunnen. er word bij mij steeds gebeld wil u de auto weg halen, en ik heb zelf geen auto, ben 74 jaar 
veel overlast. 

• bepaalde personen waar de politie regelmatig op bezoek moest komen. 
• bewoners ruimen slecht hun rommel op vuilnisbakken in de stegen. 
• buren overlast, asociaal gedrag, inbraak auto navigatie systeem weg 5000,- ? 
• dan moet je hier gaan wonen dat is niet op drie regels te schrijven. 
• de afgelopen jaren zijn er veel mensen komen wonen die denken dat alles kan en mag in de visbuurt. 
• de fietsen van mijn man zijn al voor de derde keer gestolen en ? is steeds meer leuk verzamelen van 

deurbellen en de intercom's 
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• de meeste mensen wat hier de afgelopen jaren komen wonen. denken dat alles kan en mag in de 
visbuurt. 

• de mensen die er nu zijn komen wonen doen niks aan hun huis, het ziet er niet uit en het zijn aso's ze 
handelen in drugs of gebruiken het 

• de mensen houden totaal geen rekening met een ouder. ieder leeft voor zich en houdt zich er niet mee 
bezig wat een ander bezig houdt. 

• de polen en de zwervers 
• de straten zijn vuiler geworden (meer rommel) groenvoorziening is slecht onder houden er meot meer 

groen komen. 
• diefstal vernieling 
• door het verhuren aan mensen met asociaal gedrag van huizen die te koop staan door makelaars??? 

die zich dan asociaal gedragen 
• door inbraak, vernieling andere mensen in de straat/buurt die werkeloos zijn zijn komen wonen, door 

toename achteruit gang door buitenlanders. geen onderhoud door gemeente in de buurt 
• door nooit de buitenboel te vegen en ramen lappen 't visitekaartje van je huis. 
• door slecht onderhouden panden met hun bewoners, waardoor je eigen huis ook aanzienlijk in waarde 

vermindert. 
• door toevoeging van een aantal personen in de straat die overal "schijf" aan hebben. 
• doordat er meer minder sociale mensen zijn komen wonen die de kinderen s' avonds maar aan laten 

rommelen buiten. 
• dronken mannen rondom opvangtehuis nieuwstraat op dronken polen rond mijn huis zijn irritant. verder 

baal ik van het zwerfvuil wat illegaal gestort wordt. 
• er ligt veel zwerfvuil. bij veel huizen blijven de hele dag de ramen dicht, stegen staan vol met 

vuilnisbakken. de buurt leeft niet meer. 
• er willen steeds meer mensen weg uit de visbuurt en zetten hun huis te koop. de verkoop van huizen 

duurt lang en er staan veel huizen erg lang leeg of worden steeds aan andere mensen verhuurd, deze 
huizen worden al die tijd ook niet meer onderhouden. 

• er wordt weinig gedaan waardoor het achteruit is gegaan. 
• er wordt wekelijks troep gedumpt bij de containers louisehof achter de jutter veel en veel meer 

hondenpoep 
• er zijn veel buitenlanders op kamers komen wonen deze weten waarschijnlijk niet hoe ons afval 

verwerking/ afhaal systeem werkt en daardoor veel rommel. 
• er zijn veel nieuwe mensen die niets aan de zorg buiten doen zoals straat schoon houden wandelstraat 
• geen controle op parkeren opd e gele streep. en iedereen gaat maar door de wandelstraat ondanks 

andere paaltjes. iedereen krijgt zomaar een sleutel klopt ook niet. 
• hangjeugd en pakeergelegenheid 
• hangjongeren, pesterijen, overlast 
• het gemakzucht om alle vuil maar te laten liggen ben zelf invalide maar mijn stuk is schoon 
• het heeft alles te maken met de verharding v/d maatschappij, er wordt niet meer gecommuniceerd, 

sommige mensen hebben geen respect meer 
• het is rommelig, slecht onderhoud en uitstraling. onkruid op straat, vieze ramen afval + bakken. 
• het is rommeliger op straat, er wordt niet of nauwelijks geveegd op straat en parkeerterrein. 
• hondenpoep, kattenpoep. veel vuil in de stegen, blikjes, deuren, plaatmaterialen, kliko's die door de 

steeg liggen. 
• hondenstront + parkeerprobleem + intolerantie van bepaalde huiseigenaren bepaalde mensen 
• hoop andere mensen 
• huizen die jaren geen onderhoud krijgen of waar 10-jaren plannen voor bestaan. troep op straat. overal 

hondepoep en herrie, verkeer rijdt veel te hard. 
• iedereen gooit alles maar neer vooral in stegen er wordt nooit iets opgeruimd, en als je belt dan wordt 

er weinig aangedaan, je moet wel 3 a 4 keer bellen. 
• inbraken, diefstal, vernieling eigendommen veel zwerfafval. 
• kijk maar om je heen 
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• komst daklozenopvang 
• meer diefstal/ vernielingen 
• meer overlast door buren onvoldoende handhaving bij hondenpoep op straat en afval op straat 
• meer parkeerproblemen en lijkt erop of er minder onderhoud/ schoonhouden door gemeente word 

uitgevoerd, zie b.v. glasbakken vijzelstraat. 
• meer straatvuil en geluidsoverlast slecht onderhoud aan woningen 
• meerdere keren huis beklad, slaan op mijn voordeur, ramen, auto vernieling lastig gevallen door 

jongeren. 
• negatieve invloed van ouders op kinderen door uitlatingen over andere buurtbewoners en hierdoor 

deze aanzetten tot buitensporig gedrag, straat blokkeren (brouwerstr) door aso parkeren (?) 
• omdat de jongeren het niet meer interesseerd of het er nou knap uitziet of niet. 
• omdat door onze jeugd alles vernield wordt ze weten niet meer wat opeten is alles wat er netjes uit ziet 

moet stuk en er is altijd maar eentje die er wat van zegt de rest trekt de gordijnen dicht. 
• onderhoud straten en plantsoenen 
• onderhoud woningen/vuilnisbakken staan soms weken in de straat. 
• onkruid wordt niet meer verwijderd. zitten ±18 jaar al naast een krot!! 
• onverzorgd, asociale mensen op straat geluidoverlast, stankoverlast. 
• openbaar urineren - dumpen illegaal afval - hondenpoep. 
• overlast bedrijfsbussen, te weinig parkeerplaatsen. 
• rommel op straat, onkruid overal 
• rotzooi op straat 
• slecht onderhouden van woningen vuilnis rondslingeren 
• sociale voorzieningen, slechte straat vd wijk, weinig tot geen groenvoorziening, slechte 

straatverlichting, slecht wegdek, onderhoud gracht/brug/kerk, woning onderhoud 
• sommige delen maken een armoedige indruk door rommel op straat en slecht onderhoud van tuinen en 

huisen. 
• status oud terwijl de rest van (noord) holland er wel op vooruit gaat, is achteruitgang. als ex-hoorninees, 

die alkmaar, schagen etc. ook goed kent, kun je goed vergelijken. 
• steeds meer hondepoep op straat, in steeg, vieze straten 
• teveel overlast daklozen en andere buitenlands hangvolk 
• troep stront onderhout wegen 
• vaak een hoop ellende kwa politie enz in de straten. 
• vaste kern raakt weg, de oudere, visbuurters. 
• veel afval op straat. 2 glasbakken in de vijzelstraat met altijd veel glas en afval eronder. containers 

blijven lang staan. 
• veel leegstand en slecht onderhoud van woningen. 
• veel onderlinge mondelinge ruzies 
• veel ruzies geluidsoverlast veel hondepoep. verpaupering 
• veel verhuurpanden/ worden er meer. fabriek in de ? (belaggelijk). werkplaats jan in 't veltstr./ temo in 

oude pand gerbot 
• verkeersdrempels jan in't veltstraat/ parkeren jan in't veldstraat- nieuwstraat/ glasbak vijzelstraat/ 

afspraak vijzelstraat - jan in't veltstraat. 
• verkeershinder/ parkeren op de stoep/ moet hierdoor over straat met rollator/ rolstoelen en 

kinderwagens, brandweerauto blokkades. 
• verloedering veel huizen in verhuur- daklozen die altijd bier drinken. garage in j int veld die de buurt vol 

zet. 
• verpaupering van bepaalde panden 
• verpaupering van de huizen, en ook de buurt de huizen die verkocht worden zijn meestal startwoningen 

en dat wordt er niet beter op. 
• verpaupering van huizen. het aangezicht is ook belangrijk (voorkant van de woningen) en de voortuinen 

(en dan maar niet over de achtertuinen die zijn ook bij sommige mensen heel erg! 
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• verpaupering, veel rommel op straat, zeer veel hondenpoep op straat, niemand ruimt de hondenpoep 
op! 

• vervuiling, verkrotting, opkopen van panden en het dan verhuren (appartementen). 
• volgens ons begint de buurt te verpamperen door vervuiling en slecht onderhoud van veel huizen. 
• vuil op straat, hondenpoep, vuil naast container vismarkt, lege bierblikken, stegen nabij 

daklozencentrum. 
• vuil, niet onderhouden van woningen, grofvuil etc. 
• we hebben een opvanghuis in de buurt gekregen, en nu zwerven die mensen af en toe door de wijk. mij 

maakt dat niet uit maar voor de verkoop van je huis is dat niet goed. 
• weet niet 
• wegen de overlast door honden. de polen en de verslavingzorg. 
• wegens autoparkeren waar het niet mag en troep bij de glasbak van de vomar. in de vijzehlstraat 
• zie antw. op vraag 6 
• zie antwoord vraag 6 
• zie vorige antwoord 
• zie vraag 1 - buurtproblemen. zie vraag 6 - buurtbeheer. zie vraag 6 - leefbaarheid 
• zie vraag 3. 
• zie vraag 6 
• zie vraag 6 doordat er niks word gedaan, omwonende ook steeds meer asocialer. 

 
13. Wat zijn de belangrijkste problemen in uw buurt, waarvan u vindt dat die met voorrang moeten 
worden aangepakt? 
• auto en brommeroverlast in afgesloten straten. - speelplekken voor kinderen (schoon en veilig) - ruimte 

voor kids tussen 12 en 18 jr. 
• bestrating + begroening (complete buurt met dezelfde strakke bestrating) - onverzorgde woningen die 

verwaarloosd zijn. - parkeergelegenheid. 
• het dumpen van vuil bij de containers - is een schande zoals bewoners dat achterlaten - aanpakken 

van de hondenpoep 
• het parkeren in de Jan 't Veltstraat aan beide zijden van de smalle straat geeft veel overlast en 

onveiligheid, omdat dit een doorgaande drukke straat is en er ook vrachtverkeer doorheen gaat. - het 
parkeren van auto's meteen op een hoek, zou aangepakt moeten worden. - hondenpoep - onderhoud 
groenvoorziening + onkruid op straat 

• hondenstront - parkeerbeheer (grotere bussen en bedrijfsbussen mijden) - snelheid en agressie van 
automobilisten (woonerf) stap voets rustig. kinderen en ouderen. 

• inbraken - controle politie 
• rommel op straat - overlast van buren - slecht onderhouden (huur) huizen 
• vismarktplein anders inrichting 
• snelheid Stakman Bossestr. het is een racebaan -> meer controle in stegen door politie -> serieus 

genomen worden als er word gebeld voor overlast hangjeugd/buitenlanders/dronken mensen 
• heel veel kattenpoep!! -veel zwerfvuil -veel te weinig groen 
• hondenpoep -verpaupering v. sommige huizen -straat beter onderhouden -meer parkeerplaatsen dan 

Ruyghweg 
• hondenpoep moet hard aangepakt worden de boetes moeten veel verder omhoog -grijze bakken op het 

eigen erf -straat vegen verplicht 
• hondenpoep! -speelruimte voor kinderen (die nu vol hondenpoep liggen) - verkeer -> snelheid van 

auto's door de straten 
• hondenpoep/ kattenstront -grijze/groene bakken op eigen erf -onkruid en rommel verwijderen. 
• hondepoep (Vismarktpleintje ligt er helemaal onder, werkt als trechter voor de honden) - drugsoverlast 

(Oranjestraat) 
• nieuwe bestrating op wegen en stegen. -realiseren nieuw voetbalveld cq basketbalveld. -aanpakken 

zwerfvuil + hondepoep 
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• rommel op straat -vernielen, beschadigen van andermans eigendommen (met name auto's) - 
hondenpoep 

• te snel rijden in straat (hardrijders) -meer speeltoestellen 
• (fout) parkeeroverlast, zwerfafval, slechte staat hoofd en ?wegen Visbuurt; Stakman Bossestraat, f in 

vddstr. nieuwstraat etc. 
• 1 hondenpoep, 2 grofvuil dumpen bij de containers achter de jutter door bewoners die het niet 

aanmelden bij de reinigingsdienst en..... door bingodeelnemers op donderdagavond, ook zetten deze 
mensen hun auto neer waar het hun uitkomt. Zet hier maar eens een paar donderdagavonden een 
controleur neer! 

• het verkeer. auto's die met 50 km per uur door de straat racen terwijl mijn dochter van 5 jaar oud, buiten 
speelt. 2. hangjongeren. hierdoor voel ik me niet veilig in mijn eigen huis. 

• 30 km zone maken i.p.v. advies snelheid 30 km. meer hondenpoepstations plaatsen. 
• 30 km zones in j in 't veltstraat. v.o.p (zebrapad)  bij de dr. jac p. thijsseschool 
• aanpak asfalt ruyghweg, betere parkeergelegenheid en straatverlichting + veiligheidsmaatregelen voor 

verkeer en jeugdproblematiek. 
• aanpak op straat drinken, stegen vol met troep: bier blikken, spuiten enz. en autovernieling en inbraak. 
• aanpak van het pand naast la diferance 
• Achter ons huis plat gooien en een speelplaats voor kinderen of zo 
• achterstallig onderhoud van huizen en panden. 
• afval op straat. onkruid. leegstaande en verwaarsloosde panden. vooral de oude verfwinkel in Jan in 't 

Veltstraat = notabene monument = doodzonde. 
• afval overlast, het dumpen van grofvuil. meer "blauw" met de weekenden 's nachts. dan wordt er het 

meest vernield en is geluidsoverlast het grootst. 
• agressief gedrag/vernieling van/door jongeren, buitenlanders die zich eens aan mogen gaan passen. 

hondenbezitters zwaarders aanpakken. infra structuur en parkeergelegenheid. subsidie opknappen 
voorgevel van huizen. 

• alcohol op straat door o.a. Polen en zwervers. hondenpoep. 
• als de hangjeugd niet wordt aangepakt in het begin wordt het net als Tuindorp het illegaal vuil en afval 

dumpen. 
• aso-gedrag, verbouwingen die 10 jaar duren, veel te hard rijden (Ruyghweg bijv), overal troep en 

rotzooi op straat, rondhangende daklozen. 
• asociaal gedrag kinderen + volwassenen. vernielingen aan auto's en andere dingen, meer respectvol 

met elkaar omgaan. poep overal op straat. sommige huishoudens hebben meer dan 3 auto's geeft 
parkeerdrukte (zie achter slager!) 

• asociale omgang met elkaar. 
• auto's die te hard scheuren door de straten. 
• auto's parkeren, straat weer open maken woonerf van maken, auto's in de gehele straat parkeren. 
• auto's van werk, busjes van werk die overal zie j. in't veltstraat bij kerk geparkeerd staan zodat de 

burger of bewoner zelf geen plek meer vindt. 
• bestrating (zie van Galenbuurt, pimpt ontzettend op). nu teveel huilen (dus regenplassen) en 

putdeksels die teveel boven de grond uitsteken (nog meer regenplassen). gebrek aan bewustzijn t.o.v. 
hondepoep/zwerfafval (doch dit is een landelijk verschijnsel). maar een vernieuwde stad blijft een vlag 
op een stontschuit als die smerigheid de onderlaag zal vormen. 

• bestrating Jan in 't veltstraat is hoog nodig. en verkeersdrempels en vrachtwagens mijden. 
• bestrating, riolering, verlichting, zwerfafval. 
• bestrating, verlichting, onderhoud woningen, groenvoorzieningen, onkruid bestrijding, honden en 

kattenpoep. 
• bestrating/ vuil/ onderhoud door gemeente. 
• betere verlichting meerendeels stuk of slecht branden. 
• bij Ruyghweg o.a. weer klaarovers neerzetten. te gevaarlijk. en een rotonde bij fabrieks ? /ruygweg 

(veel ongelukken) 
• buitenlanders uit het oostblok! geen vergunningen meer afgeven voor kamerverhuur. 
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• busverbinding naar station etc 
• buurthuis de jutter zorgt voor abnormale geluidsoverlast met hun papierbakken van metaal en 

vrachtwagen- laden en lossen!! 3 a 4 dagen per week. 
• controle op parkeerplaatsen om meer kampers of aanhangers te weigeren en in de vakken te parkeren 

en niet bij een ander achter de (muur) schuur. 
• dak en thuislozen moet in de hand gehouden worden. hondenpoep vooral in de steegjes. 
• dak thuislozenopvang met name dat zij buiten zitten als het droog is. Speeltuin voor de kinderen is er 

wel niet altijd open en die hekken, waarom? 
• dat auto's tegen het verkeer in rijden en veel te hard. 
• dat bij de vuilnisbakken vaak veel grof vuil ligt en dat het te lang duurt voor dat het opgehaald wordt 
• dat er meer geveegd moet worden op straat en parkeerterreinen net als in andere buurten. 
• dat er weinig te doen is voor de jongeren 
• dat iedereen gewoon zijn eigen leven lijdt en niet dat van een ander dat zal al heel wat oplossen 
• dat zou ik niet weten, sorry ben maar een simpele huisvrouw 
• de bestrating - plantsoenen - enkele plaatsen de verlichting 
• de bestrating in de wagenstraat, het ziet er armoedig uit. de parkeerplaatsen aan de gracht zijn vaak 

bezet door zwembad (de dolfijn) gangers, het is prettiger als deze mensen voor die ene keer dat zij per 
week moeten parkeren, dit op de Vismarkt doen. er zijn ook vaak auto's die voor onze deur staan te 
wachten. de lichten van deze auto's schijnen in ons gezicht als we op de bank zitten. misschien een 
verboden stilstaan bord? of alleen parkeren in de vakken bord!? 

• de dakloze + hanggroep jongeren parkeergelegenheid 
• de drankpartijen in de zomermaanden buiten op straat, de louche garage bedrijven (overlast plus 

parkeerproblemen voor de omwonende) 
• de hele buurt is volgekalkt met gele strepen maar alle auto's staan er gewoon nog dus boete's uitdelen 

zou wel helpen. 
• de hondenpoep in de straten en stegen. de daklozen, zwervers, 's avonds op straat en de troep die ze 

op straat gooien. buitenlanders oranjestraat en nieuwstraat. 
• de hondenpoep, de grijze bakken in de stegen, het parkeren. 
• de hondenpoep! op elk stukje stoep ligt het, kan niet met kinderwagen wandelen anders zit hij onder als 

ik niet oppas! 
• de hondepoep op de stoep onkruid en losliggende straattegels 
• de hondepoep op de stoepen en het verkeer op de woonerven wat te harde en vaak verkeerde 

rijrichtingen gebruikt. 
• de huizen en tuinen, ook pleinen, veel onkruid en rommel. de straten goed bijhouden (schoonmaken 

van goten) 
• de illegale drankfestijnen in de zomermaanden op straat en de verpauperingen van de huizen. 
• de kort panden, zwerf vuil 
• de meeste panden in de buurt hebben hun beste tijd gehad. er moet nieuwbouw komen. daarnaast zou 

er meer parkeergelegenheid moeten komen 
• de ouders leren hun kinderen beter op te voeden dat is het probleem aanpakken bij de wortel en als er 

iets stuk gemaakt word betalen maakt niet uit hoe duur het is pas dan zal het anders worden eerder 
niet. 

• de problemen zijn zwerfvuil en hondenpoep vooral aan de bassingracht, daar moet veel meer controle 
komen! 

• de race baan op de bassingracht, en het onnodige vracht verkeer. dat veel te zwaar en te groot is voor 
de nieuw bestrate (2009) gracht nu al kuilen en diverse paaltjes uit de grond gereden (vrachtwagen 
verbod) 

• de straten met naame de stoepen 
• de straten moeten opnieuw bestraat vanwege kuilen. de putten zitten te hoog. 
• de thuislozen. Polen die hier illegaal in huisjes zitten verstopt en die jongerenwoningen in de 

Oranjestraat 
• de troep in de Wagenstraat 
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• de troep, parkeren, hondepoep de grootste ergenis en stegen. 
• de vele kamerverhuurders zorgen voor disbalans tussen jong en oud. maar je kunt mensen moeilijk 

dwingen krijg je ook disharmonie. 
• de verpaupering en achteruitgang van huizen al dan niet bewoond, zondag slopen van krotwoningen, 

dat zal de buurt opknappen 
• de verpaupering van huizen, het gedrag en de regels van dak- en thuislozenpension in de gaten 

houden, het racen met bootjes zomers door de grachten. jongetjes 8 t/m 12 lopen te terroriseren in de 
buurt 

• doorgang scooters brommers over vismarkt naar de stad via Stakman Bossestraat, uit de Schooten 
neemt enorm toe (zoals 6 jr geleden) hondepoep 

• drank, drugs, personen die niet fatsoenlijk met problemen om kunnen gaan 
• drempels, woonwijk max 30 km jan in het veltstraat betegeling van de straat zoals Haagstraat, weerstr. 
• drugs dealen, en de lege bierflesjes en blikjes op straat en de hondestrond. 
• drugs veiligheid (pandjesverhuur) geweld vandalisme overlast openbare dronkenschap 
• drugsoverlast en te hard autorijden op met name de bassingracht. 
• eenrichtingsverkeer maken v.d. Jan 't Veldstraat, hondenpoep, zwerfafval 
• eenrichtingsverkeer straten die ze van de verkeerde kant inrijden. 
• er is geen of weinig plaats voor jeugd. visbuurt week moet doorgaan om de samenhorigheid te 

vergroten... 
• financiele ondersteuning van de nieuwe Visbuurtweek in aug. 2010, misschien dat de bewoners daarna 

respect en waardering voor elkaar krijgen 
• garage Jan in ‘t Veldstr (parkeerprobleem). huisjesmelkers 
• gedrag van groepen jeugd op straat openbare dronkenschap 
• geen idee 
• geen idee! 
• geen mening 
• geen werkplaats toestaan in de kerk. verhuurhuizen gevels en ramen opknappen. dak en thuislozen 

beter begeleiden. 
• geluidsoverlast van muziek bij bewoners thuis (met name de brouwerstr) 
• geluidsoverlast wildgroei in bebouwing, rommel/poep op straat, slechte wegen/bestrating 
• gevaarlijke panden (zie vr.6) troep om en naast glasbak bij vomar vijzelstraat speelmogelijkheden voor 

kinderen in Nieuw Den Helder staat een mooi voorbeeld van wat wij hier ook wel zouden willen hebben 
• gracht 30 km maar nog steeds een race baan hondentoilet zakken beter verspreiden ook een plaatsen 

richting de Ruyghweg. 
• groenvoorziening, honden- en kattenpoep 
• groenvoorziening; verlichting > aanpassen meer + anders, parkeerbeheer (wel auto's - geen bedrijven 

+ bussen) schoonhouden, activeren bewoners huizen onderhoud speelvoorzieningen op woonerf 
straten (clusterplekken) aanbrengen. 

• Grofvuil, verlichting, bestrating trottoirs onkruid bestrijding 
• handhaven van de gemeente wetten - zoals parkeren in wandelstraten en ook het versperren van 

straten door verkeerd parkeren. 
• handhaving vuilstort in stegen en straten bij vuilstort centra. meer handhaving parkeren (in de vakken). 

meer handhaving hondepoep. 
• hangjeugd schoolplein aan Ruyghweg, parkeerplaatsen 
• hangjongeren ('s nachts), herrie in stegen 
• hangjongeren = oplossing jeugdhonk, parkeren = drama, straatverlichting zeer slecht. als het sneeuwt 

of glad is schuifen of strooien. veel ongelukjes gebeurd. maar er moet wat ergs gebeuren (dooien) voor 
dat jullie wat doen. 

• hangjongeren op het schoolplein bij de Thijsseschool waardoor de school (het plein) een vuilnisbelt 
wordt. De gemeente helpt niet mee opruimen en opknappen van de school terwijl het een openbare 
school is 

• hangjongeren op het schoolplein zorgen voor heel veel overlast!! vooral in de zomer. 
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• hangjongeren. deze maken lawaai, schoppen tegen de muren. Ze maken veel drukte in bv. de 
Chinasnack (snackbar) de eigenaar durft daar niets aan te doen. 

• het grof vuil bij onze containers. dit wordt gedumpt door mensen die hier helemaal niet wonen. Vooral 
zaterdags als ze naar de markt gaan. 

• het hard rijden van automobilisten in smalle straatjes met veel kinderen in de buurt -> ophogen/ 
plaatsen van drempels 

• het kopen van panden door een persoon en het dan verhuuren, daardoor komen enz. problemen in de 
wijk, drugs, alcohol, daar moet iets aan gedaan worden. 

• het ongelimiteerd dumpen van huishoudelijk afval in de avonduren, zonder de gemeente te informeren 
• het ontzettend hard rijden in de straat, als er drempels komen, kunnen er ook gewoon kinderen buiten 

spelen! ik durf het niet aan en ik irriteer me er mateloos aan! 
• het parkeerprobleem en de overlast van hondenpoep 
• het parkeerprobleem. Te weinig parkeerplaats waardoor ook de straten te smal worden. 
• het parkeren van bedrijfsbusjes en het "creatief" parkeren. 
• het parkeren van de werkbusjes in de straten want die zijn daardoor overvol ook vanwegen de 

wandelstraat en hebben wij veel last dat je je eigen auto niet kan parkeren. heel erg is dit. iedereen 
heeft er last van. misschien de wandelstraat doortrekken!! voor de straat weer opengaat! 

• het schoonhouden van de openbare weg door de bladeren te vegen zijn ? bomen van de gemeente 
• hogere straffen openbaar geweld, meer controles hondenpoep in de buurt en niet alleen bij de gracht, 

informeren via huis aan huis verspreiding over strenger optreden politie. 
• honden losloop + poepprobleem Vismarkt + mensen met uitstalling op straat ? + samenscholing en 

dominant straatgedrag overlast en parkeerprobleem. meer parkeerplaatsen creeeren d.m.v. , vuilstort 
illegaal honden uitlaat perk bij vismarkt om te zetten in parkeerplaatsen, 2 vliegen in een klap, minder 
loslopende honden + meer parkeerplaats. 

• hondenpoep, parkeren wandelstraten/ parkeervakken/ gracht, leeg staande huizen 
• hondenbezitters/ parkeergelegenheden/ 's winters meer zout strooien 
• hondenpoep 
• hondenpoep - de eigenaars resoluter aanpakken. frequenter controles uitvoeren. het groen langs de 

grachten is bezaaid met poep. ondanks de plicht. straat vuil. 
• hondenpoep (lik op stuk) meer controle. aso parkeren begin Brouwerstr zijde Jan in’t Veldstr. troep uit 

de grachten regelmatiger verwijderen (+grachtkanten) 
• hondenpoep (maar dat is een mentaliteitskwestie) zwerfvuil (bijv bij verzamelcontainers) leegstaande 

krotten (bijv. in de wagenstr. 17) 
• hondenpoep & parkeerproblematiek 
• hondenpoep en loslopende honden 
• hondenpoep heel veel op straat -zwervers in steegjes -meer speelgelegenheid -scooters die crossen 

door de buurt 
• hondenpoep het is echt ongeloofelijk hoeveel er ligt nu aan de zijkant van dit huizenblok 2 hopen. op 

straat een hoop er voor mijn deur veel meer controle! 
• hondenpoep m.n. controle wellicht in burger want mensen zijn zo wijs om het niet voor het oog van de 

wet te doen 
• hondenpoepoverlast, geluidsoverlast buren, speelgelegenheid kinderen. 
• hondenpoepoverlast, parkeeroverlast, door auto/ garage in dichtbevolkte woonomgeving. 
• hondenpoepoverlast. Veel te weinig parkeergelegenheid, veel rommel op straat en beter onderhoud 

plantsoenen. 
• hondenpoep, autovernielingen, hangjongeren 
• hondenpoep, onkruid, tuinonderhoud, afvalbakken 
• hondenpoep, opknappen oude, vervallen panden 
• hondenpoep, parkeergelegenheid 
• hondenpoep, parkeerplaatsen, nieuwe bestrating en putten ophogen en meer leegzuigen (Hartestraat) 
• hondenpoep, vuil bij container (bel er vaak over) (ruim het vaak op). Echte donkere plekken verlichten 
• hondenpoep, zwerfvuil grijze en groene rolemmers in steegjes verwijderen 
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• hondenpoep, zwerfvuil, meer groen 
• hondenpoep! grondwaterstand (heb een ontvochtiger in de gang staan ± 4 weken heb al ruim 100 ltr 

water opgevangen) 
• hondenpoep!!! Autoverkeer 
• hondenpoep. straat Wagenstraat/ Hartestraat/ Vismarkt bestraten, dit is verslechterd van het vervangen 

van het riool in de Wagenstraat. p.s. toevallig heb ik de mensen die daar over gaan gesproken 
daarover, het zou eind 2009 gedaan worden!!! 

• Hondepoep, huizen opknappen 
• hondepoep, hangjongeren, snoeien bomen groenperk 
• hondepoep. onkruid grof afval (oud bankstel bouw-troep) 
• hondestront zwerfvuil 
• huizen die er als krotten uitzien, straatvuil. 
• huizen die nodig opgeknapt moeten worden (bouwvallen) afval op de weg/ in de tuinen! hondenpoep! 
• huizen en tuinen verplicht opknappen 
• ik vind het nog steeds raar, dat temo een aannemersbedrijf kan runnen in een woonwijk, met alle 

overlast van dien. 
• ik zelf vind dat de brievenbussen te ver uit elkaar liggen de glasconteners zijn een troep van ergenis. 

waar ik vandaan kwam, waren dic. onder het wegdek conteners met een eigen sleutel zo wat geen 
troep meer. dus onder groen conteners voor glas huisvuil papier en kleding. idiaal sleutel eigen. 

• illegaal afval storten - hangjeugd 
• illegaal huisvuil storten parkeer overlast beter de buurt schoonhouden 
• in Jan in 't Veldstraat drempels te maken en 30 km sone van te maken is nu een sluiproute en lopen/ 

spelen veel kinderen. in de straat van wegen school en de Vomar en woord in de avond hard gereden 
• in het weekend wordt 's nachts door dronken groepen veel vernield. Vuil dat zomaar in een steeg af op 

straat wordt gegooid en iets voor de jongeren die zwerven veel door de straten en fietsendijkstal en 
hondepoep. 

• inbraak, overlast hangjongeren, daklozencentrum 
• inbraken en de hondenpoep net als in heel Den Helder. 
• inbraken, diefstal fietsen, vernieling eigendommen (auto  tuin). onderhoud openbaar groen & opruimen 

zwerfafval 
• inbraken/ kindervoorzieningen in meerdere straten. 
• invoeren/richtingsverkeer in bepaalde straten. (als eerste in de Jan in 't Veltstraat) 
• Jan 't veldstraat verkeerdrempels wegens zeer hard rijden van auto's, wegens kleine kinderen met 

oversteken. 
• jongeren een gezellige plek bieden dit geld voor Den Helder in het algemeen 
• jongeren hebben geen hangplek, gaat vaak om 12 jarigen? die tussen wal en schip vallen. deze 

veroorzaken het meeste overlast mijn inziens, vooral zomers. 
• jongeren in de gaten houden, wijk agent vaker door de buurt laten lopen 
• kaalheid van de straten en pleintjes vooral de pleintjes het straalt niks uit. 
• kattenoverlast en de daarbij behorende uitwerpselen. er wordt steeds maar gesproken over de honden 

overlast maar de niet betalende kattenbezitters zijn net zo erg zo niet erger. storten van huisvuil en 
grofvuil en dan niet bellen naar de gemeente zodat het na 1 week nog op straat staat. 

• krotten opruimen of opknappen. vervuiling aanpakken b.v. bierblikken rondom 't Wapen 
parkeerprobleem oplossen rondom pand Oostindieer, niet alles zeggen maar doen. 

• laat de gemeente de bestrating is aanpakken en niet altijd de zelfde straatjes zoals Gasstraat, Jan’t 
Veldstraat, Brouwerstraat. 

• last van hangjongeren en geluidsoverlast. 
• lawaai, wandelstraat is een autostraat geworden. het hele jaar door wordt er vuurwerk afgestoken. 
• leefbaarheid, verkeer en hangjongeren 
• lijkt op het zelfde wil je beestje (hond of kat) opruimplicht bij de menssen hou Den Helder, helder kan 

alleen door strenge controle. (de eendjes lusten geen blikjes! 
• meer algemeen vuilstort plekken. veel zwerfvuil. 
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• meer controle van politie 
• meer licht in de grote doorloopsteeg en aub iets aan hondenpoep doen 
• meer parkeergelegenheid ligt voor de deur. 
• meer toezicht op het dumpen van vuil bij grond containers. en de overlast van groene en grijze 

containers die te lang blijven staan. 
• meer voorzieningen voor de jeugd. opknappen van bepaalde huizen met achterstallig onderhoud. meer 

parkeerplek, alles staat nu wel 
• meer vuilcontainers plaatsen! ook voor plastic afval. meer boetes voor mensen die afval dumpen naast 

containers. 
• men rijd veel te hard over de gracht en er worden straten (met aaridige snelheid in gereden waar je niet 

in mag (denk aan vijzelstraat) 
• mensen er op aanspeken dat je de buurt niet moet verwaarlozen en nogmaals als de gemeente iets 

beloofd/ toezegt doe het dan ook gemeente! 
• mensen verplichten om bouw spullen c.q. containers niet langer dan een bepaalde tijd op de stoep op 

de tuin te laten staan. 
• middenpad speeltuin/ kerk eruit halen hecht geen toegevoegde waarde, hekken speeltuin meer 

uitstraling geven, lijkt wel een gevangenis, kom maar langs en kijk erna. 
• niet alleen honde naar de buurt ligt ook vol met kattepoep, zoeken met de buurt naar oplossing. 
• nog geen mening 
• onafgemaakt straatwerk (ontbreken van bomen, halve beplanting in bakken > gevolg is dat 't een 

strontbak wordt!). tegels en klinkers recht leggen, hobbels en gaten uit de wegen. 
• onderhoud aan de huizen en drugshandel, gebruik 
• onderhoud cq leegstand huizen, onderhoud groenvoorziening, bestrating div. straten. 
• onderhoudt van panden, zoals dat mooie pand naast onze voormalige slagerij aan de Bassingracht, 

geweldig pand! maar ziet er niet uit. en dan hebben we het maar niet over de Binnenhaven, die heb ik 
al meerdere malen genoemd 

• onveilige plekken voor kinderen aanpakken. 
• openbare ruimte, parkeren 
• opkanppen van de straten en goed hondepoepbeleid voeren. 
• opknappen van de wandelstraten, meer groen, poep 
• oude huizen opknappen, eigen stoep netjes houden, gras uit de bestrating halen waar geen auto's 

komen woonerf wandelstraat 
• overlast -> vrachtauto's Vomar (in nauwe straat) -> hondepoep -> lawaai overlast 
• overlast dak & thuislozencentrum / dronken gasten of onder invloed van drugs. het veel te hard rijden! 

het hier aanpakken van leegstaande en onbewoonbaar verklaarde woningen 
• overlast drank/drugsgebruik bij dak/thuislozen, hondenpoep, onderhoud 
• overlast jongeren, geluidsoverlast 's nachts duur (dronken) personen. 
• overlast van de jongeren die in groepen over straat gaan 
• overlast van mensen in pand achter binnenhaven, slecht onderhouden woningen, veel rotzooi voor 

bepaalde woningen. 
• overlast van Wapen van Den Helder bewoners drank/drugs 
• pandjes verhuur, Wapen van Den Helder, Polen, zwervers, stront (honden) racebaan Spoorgracht 

Bassinggracht enz enz. Dat zeg ik, je moet hier wonen in deze buurt, tis niet op te schrijven! 
• parkeeroverlast door bedrijfswagens 's avonds en weekends. laat deze bij de baas of bij marine - 

sportpark (voldoende plaats). 
• Parkeerplaatsen, Polen die overlast bezorgen, poepluiers in de stegen, geen discriminatie maar 

ervaring. 
• parkeer probleem, en te veel bedrijfswagens in de straat. 
• parkeergelegenheden! en drempels in de straat. Beukenkampstraat. 
• parkeergelegenheid 
• parkeergelegenheid, bouwvallen woningen waar niets mee gedaan worden. die mensen eerst schrijfing 

krijgen zo niet dan misschien bekeuren (misschien gaan ze dan wat doen aan het aangezicht). 
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• parkeergelegenheid snelheid = te hoog 
• parkeergelegenheid, - troep op straat 
• parkeergelegenheid, bedrijven o.a. van dhr j. vd werf die meerdere parkeerplaatsen zich zelf toe 

eigend! asociaal gedrag waar nog gemeente en wijkagent niet aan doen! 
• parkeergelegenheid, meer groen onderhoud straten, pleinen borstelen. meer verlichting vooral in de 

steeg bij de Vomar. 
• parkeergelegenheid, straat werk, groenvoorziening 
• parkeergelegenheid! 
• parkeergelegenheid. 
• parkeergelegenheid. en een bord (verkeersbord) moet voor mijn huis komen te staan - om mensen hun 

auto's niet voor een uitgang/ uitrit te gaan parkeren! ik heb elke week iemand voor mijn deur staan de 
vraag van wie is de auto? om het weg te halen 

• parkeeroverlast 
• parkeeroverlast en de toenemende overlast van scooters die met hoge snelheid door de straat rijden en 

dit stoer vinden. jeugd die ongevraagd in tuinen klimt (voetbal) 
• parkeeroverlast van bedrijfsauto's 
• parkeeroverlast, geluidoverlast, achteruitgang v/d woningen. 
• parkeeroverlast, hondenpoep op de stoep, rommel overal laten slingeren, hangjongeren bij vlagen. 
• parkeerplaatsen - het staat vaak zo vol dat er geen brandweerauto door kan kattenuitwerpselen 
• parkeerplaatsen Ruyghweg bv. parkeerplaatsen maken tussen de bomen hetzelfde als op de 

Fazantenstraat, er blijft genoeg stoepruimte over 
• parkeerplaatsen, hondenpoep is een drama, loslopende katten! 
• parkeerplaatsen, kattenstront overal, zelfs in een tuin met scherp grint en natuurlijke katten verjager op 

basis. 
• parkeerplekken auto 
• parkeerprobleem op de Ruyghweg. -extra putten in de steeg -> tussen Ruygweg en Ooievaarstraat, of 

ander drainage systeem. 
• Parkeerprobleem, sommige mensen hebben wel 3 of 4 auto's de nodige aanhangers campers die er nu 

al 6 mnd. staan. 
• parkeerprobleem, aanpak verkrotting van woningen, stopzetten opdeling woningen tot appartementen. 
• parkeerprobleem/ bestrating, verkrotting huisjes melkers  (onderhuur) 
• parkeerproblemen, snelheid verkeer ruxgaweg, vernieling auto's in de buurt. 
• parkeerproblemen, voeren van meeuwen 
• parkeren 
• parkeren achterstallig onderhoud aan wegen en vastgoed 
• parkeren en onkruid verwijderen en nieuwe lantarenpalen. 
• parkeren hondenpoep. 
• parkeren op de stoep (ouderen met rollator, moeten op straat lopen) (afvalbakken) moeilijk toegankelijk 

hulpdiensten (? Jan 't Veltstr) 
• parkeren van de auto's 
• parkeren van werkauto's op het parkeerterrein. Nieuwstraat personenauto's kunnen er niet meer staan. 
• parkeren, groenvoorziening, vuil, snelheidsbeperkingen etc. 
• parkeren, verlichting vooral om de speeltuin en doorgangen langs stegen, opvang jongeren. 
• parkeren/ verkeer/ drugsoverlast/ huisjesmelkers/ honden/ katten overlast. 
• poep en vervallen huizen overlast van lawaai. 
• poep op de stoep. te hard en roekeloos rijden, caravans etc. op parkeerplekken. 
• rommel op straat of in trappenhuis 
• rommel/zwerfvuil op straat + bestrating -> vuil trekt vuil aan, ziet het er slordig/armoedig uit dan zal men 

er weinig zelf aan willen doen -> is het netjes dan houden mensen dat vaak beter bij 
• rondliggend vuil 
• scherpe verlichting steegjes tussen huizen, zichtbare aanwezigheid wijkagent. Regelmatig contact 

Visbuurtbelangen en gemeente en uitvoering van verbetering knelpunten. 
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• snoeien heg Ruyghweg (voorheen ± 50 cm hoog) nu ± 2 meter en bossages snoeien. Volgens 
bijeenkomst m/politie 2006/2007 in Viskom nav de vele inbraken zou hoge heggen & bossages een 
groot risico inhouden - dit werd ook uit mond van de politie in de krant gezet. - waarom doet men dan 
niets aan deze gevaarlijke situatie? 

• speelmogelijkheid kinderen, parkeerprobleem, hondenpoep 
• speelplaats voor kinderen dat het altijd open is. Zomer en winters spelen kinder buiten en met iemand 

die oppas dat de grooters het niet verpesten. 
• speelruimte zonder hondenpoep 
• speeltoestellen in autovrije straten voor de kinderen 
• stoppen met particulier verhuren van koopwoningen (huisjesmelkers) dit trekt volk wat in nieuw den 

helder hoort te blijven!! 
• stortplaats Vismarkt parkeerplaats. dat is een ilegale dumpplek. 
• straatvuil, geluidsoverlast. aanhangers geparkeerd voor lange tijd op parkeerplaatsen waardoor ik mijn 

auto niet kwijt kan in mijn straat. Sommige huizen zijn zeer slecht onderhouden, dit haalt de waarde van 
mijn huis naar beneden. er ligt ook veel troep in voortuinen en achtertuinen -> stank. 

• straten opknappen en groenvoorziening bijhouden aanpassen. alles wat groen is mogen honden 
poepen. 

• straten zien er veranderd uit (zowel bestrating als huizen). speelplekken verouderd. te weinig 
parkeerplekken, waardoor overal geparkeerd word, zodat het lastig is om daar de al krappe straten 
heen te rijden. 

• stront op straat. 
• svp parkeren in je eigen straat aan de rijrichting houden 
• te hoge snelheid van auto's in Jan in 't Veltstraat. Geluidsoverlast (harde/ luide muziek, honden) aanblik 

leegstaande/ verwaarloosde panden 
• veel mensen met huur huizen geven hier vaak overlast 
• veiligheid oversteekplaats ruyghweg bij Ebenhaezerschool 
• verkeersdrempels/ afbreuk Vijzelstr. Jan in't Veltstraat - glasbak. 
• verkeersveiligheid, afval op de parkeerplaats en in de steeg bv blikjes bier en ongeveer 
• verlichting in stegen. geluidsoverlast jongeren na 11 uur 's avonds 
• verlichting van steeg, voor de bejaarde in het louise hof. 
• verlichting/ poep/ Polen/ straatvuil/ autosloperij/ plantsoenen 
• verloedering van huizen, hondenoverlast, de katten in de buurt die in onze tuin poepen. 
• vernielingen aan auto's kattenstront in de parken van bomen die op parkeerplaatsen staan 
• vernielingen aan auto's; zwerfvuil (m.n. bij vomar vijzelstraat e.o.). 
• verpaupering van woningen aanpakken onderhoude straten en vooral de hondenpoep. 
• verpaupering, drugsoverlast, hondepoep, onkruid & zwerfvuil, straatwerk e.d. 
• vervuiling van steegen 
• vervuiling, parkeren op hoeken, hondenpoep, fietsen diefstal. 
• vervuiling, verpaupering, parkeerdruk en meerkamer verhuur 
• vieze straten veel hondenpoep in steegen en straten. 
• vooral de onkruidbestrijding is te weinig in de hele visbuurt. de rolcontainers en andere troep staan lang 

i/d buurt. 
• vuil op straat, containers worden gebruikt door derden uit andere buurten. dus ondergronds met chip of 

munten. 
• vuil rond stortplaatsen, boten en aanhangers op parkeerplaats, dronken mensen aanpakken, (volgroute 

voor Vomar naar Nieuwstraat). 
• vuilnisoverlast op wo en vrijdag wordt niet opgehaald, tussen vrij en wo teveel dagen. veel zwerfvuil 

achter op parkeerplaats 
• wal kant aan de gracht is nu uitlaat punt (stank) stijgers naar boten en beplanting in de buurt 
• wegen honden stront 
• woningen door verhuren. aso gezinnen aanpakken. honden aanpakken, groen plaatsen in plaats van ? 

bakken aanleggen. parkeerruimte creeren 
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• woningen en leefomgeving netjes maken en houden. 
• zeer zeker de huizen 
• zelfde als in de van Galenbuurt. alle vuilnisbakken op je eigen erf en als de vuilniswagen is geweest de 

bakken dezelfde dag weer binnen halen. 
• zie antwoord op vraag 9 
• zie antwoord vraag 9 
• zie buurtbeheer: 3 
• zie vraag 6 
• zie vraag 9 
• zijn er ploblemen dan. 

 
18. Wanneer zou u wel gebruik maken van het buurthuis? 
• Visbuurt week 2010? 
• (nooit). 
• als alles uit de hand loopt. 
• als de activiteiten beter bekend gemaakt worden. 
• als de bewoners wat meer op de hoogte worden gebracht van het programma van het buurthuis, het is 

nu meer een (vriendjes) clubhuis 
• als de buurt weer zou zijn als vroeger, dat mensen meer respect voor de buurt hebben. 
• als de kinderen wat ouder zijn 
• als de troep eromheen is en het uitnodigt om iets te gaan doen. 
• als een speciale feest avond werd georganiseerd voor mensen tussen 40-60 jaar met b.v. de 60-tie's 

muziek. 
• als er andere activiteiten zouden worden georganiseerd. dus geen bingo en darten. 
• als er belangrijke buurtbijeenkomsten zijn voor de leefbaarheid e.d. 
• als er een programma bekent is, zodat je weet wat er te doen is en dan kan kiezen 
• als er feesten en partijen gegeven kunnen worden. mag nu niet van die kale beheerder. 
• als er iets is wat voor ons noodzakelijk/leuk is 
• als er leuke activiteiten zijn voor kinderen zoals dat er vroeger wel was. (grote speeltuin, toezicht, geen 

hondenpoep) 
• als er meer te doen is voor kinderen en de speeltuin eromheen netjes is. 
• als er meer voor 50+ wordt georganiseerd in de avond uren zoals sport in vorm vaak zoals sport  vorm 

van arobik en dansen en ook handig, computerles voor 50+ 
• als er misschien bekend zou zijn wat ze daar doen 
• als er wat meer werd georganiseerd. en als er wat gebeurd wel geinformeerd word. 
• als er zichtbaar veranderingen plaatsvinden. 
• als het aantrekkelijk is om er heen te gaan. 
• als het er wat frisser gastvrijer uit zou zien aantrekkelijker ? (door bezuinegingen niet meer mogelijk) 

leuke activiteiten 
• als hun mandaat groter zou worden om dingen voor elkaar te krijgen. 
• als ik 't kon afhuren voor feesten o.i.d. 
• als ik daar weer eens naar de bingo ga. 
• als ik een wist wat er gebeurde hoor der niks van 
• als ik er meer van afweet wat er te doen is. 
• als ik genoeg tijd over heb voor mij zelf 
• als ik hier langer zou gaan wonen 
• als ik kan met andere dj's een lekker avondtje kunnen draaien. heb ook medebewoners in visbuurt die 

dat heel leuk zullen vinden! (ben dj wil graag je buurthuis kunnen/ willen gebruiken!) 
• als ik kinderen krijg 
• als ik kinderen zou hebben 
• als ik meer tijd zou hebben 
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• als ik meer tijd zou hebben en helemaal bekend zou zijn met wat er allemaal mogelijk is. 
• als ik met pensioen ben. 
• als ik tijd had 
• als ik tijd heb wel wegens werkomstandigheden komt dit helaas weinig voor. 
• als ik wat ouder ben en naar de bingo ga of zo 
• als ik weet wat er te doen is en wanneer 
• als ik zou weten dat er iets leukste doen zal zijn. 
• als ik zou weten waarvoor ik er allemaal kan komen, ik ken het als speelplaats en bingo plek 
• als ik zou willen bingo en maar daar heb ik geen zin in 
• als ik, door wat voor reden ook, geen vrienden of kennissen had opgedaan in de eerste maanden van 

mijn huisvesting in den helder nu heb ik 't buurthuis niet nodig. 
• als je weet wat voor activiteiten er gehouden worden. 
• als mijn kinderen daar behoefte aan hebben. 
• als mijn kinderen groter zijn. 
• als mijn kindje groot genoeg is om mee te doen aan activiteiten. en/ of wanneer ik zou weten wat er te 

doen is. 
• als we een feest hebben 
• als we kinderen hadden gehad 
• als we oud zijn. 
• bijeenkomst over de buurt. 
• bingo 
• bingo speeltuin die nooit open is 
• binnenkort voor mijn dochtertje 
• daar moet nou iets voor jongeren gedaan worden van plaats bingo en kaarten maak er een echte 

jongeren plek van voor jongeren tussen 10/18 jr. 
• darten, maar dat doe ik niet meer. 
• dat zou ik niet weten 
• een leuke feestavond/ tentoonstelling 
• evt een feestje of zoiets? 
• feestje gym 
• feestje misschien en vroeger toen mijn kinderen klein waren bijv. knutselen/ koninginnedag 
• geen behoefte aan 
• geen behoeften, (alleen bingo klaverjassen en iets op woensdagmiddag voor de kinderen) 
• geen belangstelling 
• geen idee 
• geen idee, geen behoefte aan 
• geen idee. 
• geen mening 
• helemaal niet 
• ik heb geen idee. 
• ik zal geen gebruik maken van het buurthuis 
• ik zelf heb er weinig behoefte aan, het zou wel wat meer activiteiten mogen bieden zodat er meer 

gebruik van ?? 
• ik zelf niet, maar met je vak helpen wij de kinderen met een heel team, hutten bouwen, tenten bouwen. 
• ik zou er geen gebruik van maken, tenzij er lezingen etc. zijn die ik interessant vindt. maar over het 

algemeen: nee 
• ik zou het eerlijk gezegd niet weten. 
• informatie avond over belangrijke zaken 
• is het een verplichting dan.. ik ga erheen als ik dat wil. omdat er iets is wat ik leuk vind maar men hoeft 

voor mij niet de boel aan te passen, ze doen het prima zo. 
• kan ik niet aangeven 
• kom in de jutten die ook in de visbuurt staat maar niet in de vragenlijst. 
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• koninginnedag (als mijn kind zo ver is) jevak 
• koninginnedag optocht. ik heb het idee dat de viskom een soort kraag aan het worden is. 
• met gezelschap van een meisje 
• mischien als de visbuurtweek er is maar verder niet 
• misschien als ik er meer van weet? 
• misschien dat ik door mijn betrokkenheid via al dan niet tijdelijk bestuursdeelname wat meer inzicht 

krijg in de mogelijkheden. tot het mogelijke gebruik cq dg aanaanzet tot 
• misschien met kinderen als je die krijgt 
• n.v.t. 
• niet 
• niet ik vindt dat ieder ook aan een ander moet denken en niet alleen ike ike dan kom je ook een heel 

eind ook zonder viskom 
• niet. 
• niets bijzonder, kom nooit in een buurthuis 
• nooit 
• nooit. 
• nooit. het is te ver van mijn woning. 
• nvt 
• om met slecht weer de kinderen ze vermaken met verschillende hobby clubjes 
• speelplaats knutselmiddag voor de kinderen 
• uitnodiging voor buurt of zo iets dergelijks wat betreft buurt comitee 
• voor een feestje 
• voorlopig niet 
• wanneer een agenda met punten die besproken worden, wordt verspreid. als ik over een bepaald punt 

iets wil melden zou ik erheen gaan. 
• wanneer er concrete zaken worden besproken 
• wanneer er een ander bestuur in zou komen, zij zijn nogal vd vriendjespolitiek, en alles voor hun eigen 

imago. 
• wanneer ik oud en slecht ter been ben en eenzaam. 
• wat is daar dan, behalve jongeren en biljarten? 
• wat moet ik daar gaan doen dan 
• weet ik niet 
• weet ik nog niet 
• weet niet 
• weinig of nooit 
• wsch. nooit 
• zelden met ? (feest) ben geen verenigings mens. 

 
20. Rangschikken veiligheidsthema’s, ander thema genoemd, namelijk… 
• aanbrengen groenvoorziening 
• aanpak bestrating wagenstraat 
• aanpak vergunningen 
• armoe bestrijding 
• bedrijfsbussen uit de wijk 
• bestrating 
• dit hoort allemaal bij mijn 1e prioriteit dus hier kan ik niets mee 
• drugsverkoop panden 
• geen idee 
• gracht (onderhoud + vervuiling) 
• grijze bakken overlast 
• groenvoorziening 
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• groenvoorziening hondenpoep 
• grondwaterstand 
• honden/ katten 
• hondenpoep 
• hondenpoepbestrijding 
• hondenpoep op straat 
• hondenpoepoverlast 
• hondenpoep!!! 
• hondepoep 
• hondepoepprobleem + parkeren 
• huisjes melkers aanpakken en opdoeken 
• huizen melkers 
• ik weet het niet want ik ben een bejaarde en weinig weg 
• indien men wil verbeteren: integrale aanpak, alle onderdelen op 1!! geen hap/ snap beleid. 
• is allemaal belangrijk een goede "vaste" post voor melding en dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. 
• meer activiteiten 
• meer groen 
• meer te doen voor jeugd 
• niet zoveel last ondervonden dan alleen vrachtverkeer en racebaan. 
• onderhoud van huizen 
• opknappen thijsseschool 
• opknappen van de hele buurt. 
• opknappen van huizen en straten 
• opsplitsen woningen 
• recreatie vb-week 
• speelvoorziening 
• stimuleren buurtinitiatieven 
• storten van vuil op straat 
• straten in oude stijl aanleggen -> haagstr. wezenstr. 
• tegengaan verkrotting 
• verkeer 
• verkeerd parkeren 
• verlichting stegen 
• voeren  meeuwen 
• vuilcontainerdiefstal, schoonhouden eigen stoep 
• vuilnisbakken 

 
Blok Algemeen: 
 
6. Hebt u nog opmerkingen naar aanleiding van deze vragenlijst? 
• irritatie is zeer groot - doordat de vuilnisbakken elke keer tegen de muren worden gezet. 

(zondagsavond!!) 1 x vuurtje en weg huis!! is bekend bij wijkagent. - men moet bedrijfswagens uit de 
woonwijk houden zodat mensen normaal hun auto kwijt kunnen bedrijven hebben daar een eigen 
terrein voor!! - daardoor is er veel omgevingsruzie!! 

• -een punt van irritatie wat voorgaand nog niet is benoemd: groen/ grijze bakken buiten eigen terrein + 
het dumpen van (grof) huisvuil (bijvoorbeeld: het parkeerterrein achter de ijsfabriek) -jammer dat deze 
gemeente het geld verkeerd besteed. een nette, verzorgde stad trekt meer inwoners en toeristen. 

• geen verkeersbord op het ingang/ uitgang van een nooduitgang - moet komen staan - 'geen parkeren 
nooduitgang' voor no 5 Visstraat 53+55 (voor bewoners die achter wonen kunnen niet weggaan!) 

• graag feedback naar bewoners Visbuurt toe (responds) -melding van eventuele maatregelen die de 
gemeente zal/kan nemen 
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• pak de problemen van hond en vuil ook in de avonduren aan, dan kapt men de regel aan zijn laars. 2. 
ik ben wel blij met de buurt, laat hem niet afglijden. 3. laat iemand regelmatig en herkenbaar in de wijk 
lopen, zodat die laagdrempelig aangesproken kan worden voor allerlei dingen zoals overlast maar ook 
iemand die eenzaamheid niet etc. 

• als de gemeente het goede voorbeeld geeft door adequaat te reageren op meldingen van slechte 
bestrating, overlast door hondenpoep, meer tijd zou besteden aan onderhoud groenvoorziening doet 
goed voorbeeld goed volgen. rondom de speeltuin moet er gecontroleerd worden op hondebezitters die 
kun hond uitlaten op het grasveld. een omheining erom doet wonderen en kunnen kleine kinderen 
lekker spelen als de speeltuin dicht is. 

• als de gemeente ingelicht wordt over bepaalde zaken die aangepakt dienen te worden (vandalisme en 
afgebroken bomen + stinkende plantsoenbakken (van Limburg Stirumstraat!). dan hoor je hier niets 
meer van terug. graag zou ik (eventueel per e-mail) achteraf weten wat er met de klacht/ opmerking/ 
aanmerking is gedaan. 

• als er gesneeuwt hebt en gevroren dat ze bij Louisehof ook straaten omdat daar veel ouderen mensen 
wonen en die daar veel hinder van hadden. 

• als Limburgse origine voel ik me niet onprettig in deze buurt. mn in zomer is er altijd wel aanspraak en 
men is niet beroerd om iets te doen. ik kreeg ook te horen (en nog steeds) visbuurt heeft slechte naam, 
maar ik woon er best graag. zeker als ik verhalen hoor Nieuw -Den Helder! overal is wat, maar samen 
kom je heel eind! 

• als men belt naar de gemeente, om bijv. een vaak geconstrateerde rioollucht in de straat, dat men dit 
serieus neemt en dat men de moeite neemt om te kijken of langs komen bij de mensen. een bijv. 
steeds weer geparkeerde aanhangwagen (grijs) in de duyn v. maasdamstr. die na diverse 
waarschuwingen gewoon weer geparkeerd wordt wegens die eigenaar er het lak aan heeft. 1 gouden 
tip: gemeente neem wij bewoners serieus, en niet afwimpelen. 

• betere verlichting, meer en strengere handhaving parkeer overlast, strengere handhaving 
parkeeroverlast, strengere controle overlast daklozen. 

• bij het zebrapad op de Ruyghweg rijden zeer regelmatig auto's door wanneer je een kenteken 
doorgeeft aan politie wordt je doorverwezen naar de wijkagent die vervolgens geen contact met je 
opneemt. Vaker survailleren/controleren op dit punt zou deze veiligheid verhogen! anders gebeurt er 
zeker nog een ongeluk! 

• bij ons in de straat hangt vaak een vieze lucht als je daar over klaagt bij de gemeente wordt je af 
gewimpeld met "ja het is nu droog". het regent. maar er komt nooit iemand kijken. 

• dat de straat geen oude fietsenstalling is en als de aanhangwagen als ze in de krant staan niet 
verplaatst worden en later wil terug komen. Dat de straat niet af en toe vol staat met auto's dat je er met 
je fiets niet goed door kan buiten parkeervakken. 

• dat er echt iets gebeurt aan de vervuiling in de buurt. wij doen er zelf veel aan om onze omgeving 
netjes te houden, dat zou beloond moeten worden als stimulering voor anderen. 

• dat er echt iets gedaan word aan de racebaan op de Stakman Bossestraat. Er zijn al meerdere 
ongelukken gebeurd (dodelijke afloop). zeker met de gladheid wat bij ons crisis was werd het steeds 
erger 

• dat er iets komt voor ouder jongen 12 t/m ? nu verpesten ze alles voor de jongere kinderen. Jammer 
hoor en als je ze er op aanspreekt dan zijn de grote monden wijd open met gevolg kleintjes nemen 
alles over. het is net een spiegeltje. 

• dat ik hoop dat ze echt iets met de verkeersproblematiek gaan doen. dat er niet eerst iemand voor meot 
worden dood gereden! 

• de Jan in 't Veltstraat in een smalle straat waar vrachtauto's voor de Vomar doorheen razen 
verkeersdrempels zouden heel goed helpen want is te gek dat men vrachtauto's toe laten een buurt als 
de viskom 

• de maximale snelheid op de Spoorgracht nog duidelijker aangeven. en vooral bij het fiets bruggetje 
Spoorgracht - Fabrieksgracht. 

• de problemen die ik ervaar met het speelpleintje. De jeugd en de mensen die ongevraagd in tuinen 
klimmen om hun bal te pakken, heb ik al diverse malen aangekaart bij de Vomar zelf. deze doen hier 
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niets mee. de wijkagent van de Visbuurt vind dat ik dat zelf moet zeggen tegen de jeugd. Ik vind dit 
moeilijk, ben bang voor bedreiging. 

• de Visbuurt is een mooie buurt alleen gaat de saamhorigheid de laatste tijd verloren. Mensen hebben 
helaas te vaak de "ik" mentaliteit waardoor ze niet inzien dat hun actie overlast bezorgd voor de ander. 
Ik ben van mening dat dat helaas een maatschappelijk probleem is en niet alleen voor "de visbuurt". 
mijn antwoorden zullen soms te positief zijn omdat ik de buurt over al de jaren beoordeel waar ik trots in 
deze buurt woon. 

• de Visbuurt kan een vb. nemen aan hoe de Hoogstraat is veranderd. mooie bestratingen verlichting 
waardoor er een positieve sfeer wordt uitgestraald. bewoners zullen er dan met meer zorg er mee 
omgaan. 

• de vuilnis  grofvuil die soms weken in de van Steynstr, staat, erg irritant. Ik weet niet wie het daar neer 
gooit. stuk Ruyghweg/ hoek v. Steynstr. vreselijk armoedig. 

• de wijkagent zien we bijna nooit in de Visbuurt. 
• der wordt weinig over katten/ poezen bezitters gerept. 
• deze buurt staat toch in een vrij negatief daglicht. er staan heel veel huizen te koop, die ook niet te 

verkopen zijn, omdat het in de "visbuurt" is. dat is erg vervelend. wij hebben zelf ook 3 jaar ons huis te 
koop gehad toen wij op Curagao woonden, het was niet te verkopen dus nu zijn we weer terug helaas. 

• deze hele vragenlijst was overbodig geweest, indien iedereen op het gemeentehuis zelf woonachtig 
zou zijn in Den Helder. De kinderen van onze kinderen zullen de vruchten plukken van een vernieuwd 
Den Helder. Ik zal verhuizen naar een stad die het allemaal al heeft, i.p.v. dit af te wachten om te 
mogen aanschouwen vanachter de begonia's in het bejaardentehuis. 

• deze vragenlijst is een goed initiatief. hoop ook de uitkomsten in de krant terug te zien en welke 
maatregelen getroffen worden. 

• doe eens iets met de wijkagent. heb hem/ haar nog nooit gezien. ook bellen heb geen zin want er wordt 
nooit teruggebeld. betere controle op vraag 6. met name oranjestraat blok nr X 

• doe er iets aan 
• doe er wat mee 
• doe er wat mee: het kan altijd beter. 
• doe nu eens echt wat aan hondenpoep en mensen die hun rommel maar op straat gooien ipv er alleen 

maar over te praten/ te schrijven en bordjes te plaatsen waar honden mogen poepen! 
• doe wat aan huismelkers en de Polen eraan het straatvuiling dan komt het wel goed en zorg dat je 

meteen weet waar je naartoe moet bellen over problemen met de huurder van de panden waar meer 
dan een persoon in woont. 

• doodvermoeiend maar ik wilde hem toch invullen. 
• door het parkeren v/d bedrijfsbusjes staan deze vaak buiten de vakken. hierdoor belemmeren zij de 

doorgang in de straat. in mijn situatie geldt dit dat deze aan de zijkant van mijn woning worden 
geparkeerd. hierdoor zit ik het hele weekend in mijn eigen huis opgesloten want ik kan met mijn fiets de 
poort niet uit. of de "vervelende" buurvrouw moet weer op zoek naar de eigenaar om te vragen om de 
bus te verplaatsen. te gek voor woorden. 

• duidelijk en makkelijk in te vullen 
• er is vooruitgang, maar naar mijn idee moet dit wel doorgezet worden, en aangescherpt, om positieve 

resultaten te behouden. 
• er lopen te veel katten buiten waardoor er overal kattenpoep ligt. als het een warme dag is, stinkt de 

hele buurt. ik heb zelf ook een kat maar die komt niet op straat. 
• er moet meer samenhorigheid komen dan nemen ook meer mensen hun verantwoording. en het moet 

niet getollereerd worden dat er zomers bankstellen buiten staan waar de straat gezellig zuipfeestjes op 
houd. 

• er word veel geklaagt over hondenpoep, maar wat je veel ziet is ook kattenpoep die doen het in de 
perken naast huizen of op parkeerplaatsen. zomers stinkt het soms zo erg dat je niet lekker in je tuin 
kan zitten. of als je je auto geparkeerd heb naast zo'n perk en je stapt uit moet je uitkijken dat je niet in 
de kattenpoep trapt. we hebben afgelopen zomer de perken op de parkeerplaats dicht gemaakt met 
tegels maar de gemeente heeft ze er weer uitgehaald. astublieft doe er wat aan! 
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• er worden door de politie snelheidscontroles gedaan, op b.v. Torplaan/ Ravelijnsweg e.d. dat is 
makkelijk scoren, maar je ziet ze nooit op de Bassingracht waar kleine kinderen wonen, hier rijden ze 
vaak genoeg als gekken door. 

• er wordt alleen gevraagd naar drugsoverlast maar de alcohollisten uit het hotel lopen wel vaak te kloten 
in de steegjes. Maar ja wat wil je ook in de buurtsuper kopen ze voor een paar euro een hele tray bier!! 

• er wordt zoveel ophef gemaakt over hondenpoep daar bij betalen we ook hondenbelasting maar 
mensen met 1 of meerdere katten, daar wordt niks aan gedaan terwijl die de hele dag op straat zijn. 
hier kan ik erg kwaad om maken. zoals de katten bij de mensen in de tuin steeg en op de straat 
poepen. 

• erg handig zou dit niet elk jaar kunnen dan kan/kunnen jullie zien of het beter wordt, hoop alleen dat er 
wat mee gedaan wordt en dat er misschien een uitslag komt wat er gedaan gaat worden. 

• erg positief dat er naar onze mening wordt gevraagd. 
• fijn om aan mee te werken, maakt me ook bewust van mijn eigen rol in de wijk 
• gaarne woonerf maken. en auto's door de hele straat parkeren. bedrijfsbusjes weren. 
• geen 
• geluidsoverlast 
• gemeentelijke diensten reageren snel na een telefoontje 
• goed idee! 
• goed initiatief, en ik hoop resultaat te zien. 
• goed initiatief, hoop dat dit serieus wordt genomen en er ook daadwerkelijk naar word gekeken en er 

ook actie op word ondernomen. 
• goed initiatief! 
• goede actie nu hopen op goede resultaten/ verbeteringen 
• goede actie! 
• graag ontvang ik het resultaat van dit onderzoek en mogelijke acties die gaan volgen. 
• grootste probleem ligt bij het verzaken van handhaving aanlijn/ opruimplicht Vismarkt hierdoor ontstaat/ 

vervuiling en onduidelijkheid mbt deze plicht, ook ontbreken hiervoor gebodsborden etc. ook asociale 
kliekvorming rondom Hartestraat en uitstalling van meubels, speelgoed etc voor deze huizen. mensen 
voelen zich geprovoceerd en onveilig. 

• heb altijd meegewerkt. en denk soms waarom we weten heel goed, wat niet goed gaat het lijkt of het de 
doofpot in gaat en dat vind ik jammer den helder, helder kan alléén als er ook corect wordt opgetreden 
geen pardon het klinkt hard. maar wil je schoon, beleefdheid, netjes en opgeruimd moet iedereen daar 
aan mee werken ook ik hopelijk wordt het nu echt "gewoon schoon! 

• het echte probleem in deze buurt zijn de oostblokkers en verslaafden die de kamertjes huren van 
pandjesbazen. dit probleem kom ik niet tegen in dit onderzoek. 

• hetgene dat mij het meeste stoort zijn de slechte staat van de bestrating in de Jan in 't Veltstraat en dat 
er zo hard gereden wordt, waardoor er al diverse aanrijdingen zijn geweest. Verder worden er 
regelmatig vernielingen aan auto's  en huizen gedaan door beschonken jongeren uit de stad. tevens is 
er bij mij al 2 keer ingebroken in de auto. 

• het voorbeeld van de volwassenen in omgang en opvoeding is heel belangrijk voor het opgroeien van 
de jeugd. Wijs de ouders op hun grote verantwoordelijkheid. vraag de jeugd ook zelf wat ze willen. 
gezellige activiteiten verhogen de saamhorigheid. 

• het zal ook aan deze tijd liggen, maar ieder is meer op zichzelf, dat uit zich in het helpen ? en sociaal 
gedrag. vriendelijkheid is soms ver te zoeken. het liefst zou ik willen dat een ieder de lijst ter harte nam 
en zichzelf onder de loep nam als ieder zelf zijn deel doet komen we al heel ver. Ook je kinderen 
normen en waarden meegeven scheelt een hoop maar schijnt achterhaald te zijn volgens sommigen. 

• het zou goed zijn om eens te kijken naar de vergunningen van bedrijven in deze buurt . Vele 
vergunningen kloppen niet, streng toezien. Action mag ook niet op industrieterijn. kamerverhuur 
beperken (controles uitvoeren) uitstraling verbeteren kamerverhuur. s avonds meer controlle/ stegen/ 
pleinen 

• het zou misschien ook mooi zijn als kattenbezitters ook een belasting gaan betalen, dit omdat er in 
deze wijk veel katten wonen en ik zelf last heb van deze die elke keer in mijn tuin/ perk komen poepen. 
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hier erger ik mij mateloos aan. Zo'n gek idee is dat niet want voor de hond moet er ook betaald worden. 
hopelijk doen jullie hier iets mee! Ook deze poepen op straat en in de steeg. 

• het zou toch mooi zijn, dat er met deze enquete ook daadwerkelijk iets gaat gebeuren en dat de 
belangenvereniging Visbuurt door de gemeente Den Helder wordt ondersteund in haar doelstellingen: 
geen woorden maar daden 

• hetgeen wat mij het meest stoort in mijn directe woonomgeving is de stankoverlast van huisdieren in 
mijn trappenhuis. ik heb hier nog nooit over geklaagd maar ga dit binnekort wel doen. ook staan er 
dozen met katten voor de deur + kattenvoer  

• hondenpoep. laat iedereen verplicht opruimen! 
• hoop dat er iets mee gedaan wordt. 
• hoop dat er nu eindelijk verbetering gaat plaats vinden in deze buurt. 
• hoop dat er wat mee gedaan wordt. 
• hoop op een schonere wijk zonder hondenpoep 
• hopelijk verandert de situatie wat betreft vandalisme! Betere snelheidscontrole op de Ruyghweg 

(racebaan soms) 
• ik denk dat de inhoud van de brief iets korter moet zijn. kort maar krachtig, waardoor mensen bereidt 

zijn om de vragenlijst in te vullen. en ook aangeven dat het 3 minuten kost om de vragenlijst in te 
vullen. succes! 

• ik denk dat dit een goed beeld zal geven over de meningen van de bewoners. ik hoop dat er 
verbeteringen komen in de buurt. 

• ik doe 35 jaar vrijwilligerswerk in buurtvereniging de Viskom. wij zouden graag meer voor de buurt 
willen doen ook voor de jongeren vanaf 12 jaar. Maar aangezien wij maar 1 zaal hebben bijna geen 
opslagplaats kunnen wij niks voor die groep betekenen. Als wij van de gemeente iets konden 
aanbouwen dan bereiken wij een grotere doelgroep. 

• ik ga ervan uit dat ik op uw medewerking kan rekenen, vandaar mijn medewerking. Stop het uitmelken 
van woningen, door een persoon, stop het storten van afval op straat, help de mensen met het 
opknappen van woningen, maak van de wijk een 30km wijk, meer groen. 

• ik heb ondervonden dat de gemeente grote inzet heeft getoond aan de Visbuurt, daar spreek ik mijn 
waardering voor uit. Er is al veel bereikt, alleen de moeilijke problemen zoals parkeerdruk, opsplitsen 
van woningen handhaving, daar blijken geen financiele middelen beschikbaar voor te zijn. Ik hoop dat 
hier in verandering komt. Met meer handhaving kun je al een heleboel van de problemen oplossen. 

• ik hoop alleen dat er is echt wat aan gedaan word, omdat het al vaker is gezecht 
• ik hoop dat de gemeente de Visbuurt niet als achterstandswijk ziet in de toekomst. 
• ik hoop dat de gemeente eens meer met de mensen van Den Helder meeleven, het kan allemaal zo 

leuk zijn met elkaar, de Visbuurt bestaat binnenkort 150 jaar dus dat is wel heel leuk als daar eens 
rugbaarheid aan gegeven word en zeer zeker door de gemeente 

• ik hoop dat de parkeerplekken/plaatsen op de Ruyghweg aangepakt worden. Er is aan de evengetallen 
kant nog genoeg gelegenheid om tussen de bomen nette parkeerplaatsen te realiseren. De stoep is 
breed genoeg om er een stukje voor in te leveren. Nu staat iedereen omdat er geen andere opties zijn 
half op de weg/half op de stoep. soms erg storend voor het verkeer! 

• ik hoop dat deze onderzoeken van de Visbuurt tot een bevredigheid resultaat zullen komen. en er 
daadwerkelijk zaken zullen veranderen, waar een ieder mee tevreden zal zijn. 

• ik hoop dat er daadwerkelijk iets met de vragenlijsten gedaan wordt om de buurt veiliger - socialer en 
schoner te maken voor een beter leefmilieu. 

• ik hoop dat er echt iets mee wordt gedaan 
• ik hoop dat er echt wat aan de hangjongeren gedaan wordt. vooral in de zomermaanden is dit een zeer 

grote overlast! ook met luilakken doen wij geen oog dicht. ik sta dan vaak op het punt de politie te 
bellen!! 

• ik hoop dat er wat mee word gedaan en niet verspilde moeite is. 
• ik hoop dat het nut heeft dat ik, en de rest van de buurt dit invult want na het vorige onderzoek/enquete 

heb ik geen verbetering gezien. juist een verslechtering 
• ik hoop wel datte willen waar maken. anders wordt Visbuurt straks net als Nieuw Den Helder. 
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• ik, mijn vrouw en kind wonen op zich erg fijn in ons huis in de Visbuurt met goede vrienden om ons 
heen, alleen worden wij er een beetje moe van dat er zoveel mensen zijn die zich alleen maar met zich 
zelf bezighouden en totaal geen rekening houden met hun omgeving, laten hun hond bij een ander voor 
de deur poepen, laten hun rotzooi slingeren en hier wordt veelste weinig tegen opgetreden. 

• ik vind dat er meer parkeerplekken moeten komen in de Beukenkampstraat! Of strenger zijn voor 
bedrijfsbussen, deze kunnen ook bij de sportvelden staan sportpark. 

• ik vind dat gezagdragers het voorbeeld moeten geven zeker als het om het handhaven van 
verkeersregels gaat. 

• ik vind de buurt erg achteruit gaan dat is mede oorzaak particuliere verhuur zoals pand Oranjestraat, en 
panden in stegen die worden verhuurt, die veroorzaken s' nachts veel overlast en slecht onderhoud. 

• ik vind het belachelijk dat het schoolplein van de dr. Jac. P. Thijsseschool moet worden opgeknapt uit 
eigen middelen van de school terwijl de meeste vernielingen worden gedaan door hangjongeren, die 
nergens anders naar toe kunnen. Zij vormen ook vaak een intimiderende groep voor buitenstaanders. 

• ik vind het een heel goed initiatief om een leefbaarheidsenquete te houden. Graag zou ik een uitslag 
willen zien a.d.h.v. dit onderzoek en welke akties de gemeente gaat nemen. Hiermee doel ik op het 
opknappen van de bestrating en verlichting, creeren van groenvoorzieningen (bloembakken in de 
straten) speelgelegenheden, tegen gaan van hondenpoep op straat. tegen gaan van verpaupering van 
huizen en gebouwen. tegengaan van vervuiling (met name containers op parkeerterrein Vismarkt) 

• ik vind het goed dat jullie dit toepassen, zo wordt je zelf ook weer even "gedwongen" om over je 
veiligheid en leefomgeving na te denken. 

• ik vind het prettig en hoop op een regelmatige herhaling. Verder zou ik de uitkomst van de enquete, 
middels een brief (dus huis aan huis) willen ontvangen. de conclusie en het stappenplan in activiteit en 
tijd uitgezet zou ik daar graag in kunnen lezen. 

• ik vraag me af, of hier wat mee gedaan wordt. want dit is de 2e lijst die ik invul binnen 1/2 jaar. 
• ik wens u veel succes met het "Den Helder" opnieuw op de kaart te "krijgen" en houd eens een hand op 

de knip om den-helder financieel gezond te krijgen 
• ik woon aan de rand van de Visbuurt, hierdoor maken wij niet alles mee wat zich in de buurt afspeelt. 

onze mening is wellicht niet representatief voor de visbuurt. 
• ik woon in de Gasstraat, autovrij enz. omdat hier weinig bomen staan, zie ik bijna geen vogels, (alleen 

meeuwen) meer bomen/ bloemen/ planten fleurt de buurt zo lekker op!!! 
• ik woon in een apartement, het trappenhuis is hier netjes en de mensen die mijn directe buren zijn zijn 

rustig en netjes. maar dat zou bij wisseling zo kunnen veranderen. als ik over een aantal jaren voor 
mezelf ga beginnen met werken, wil ik toch verhuizen. de buurt weet ik nog niet precies. 

• ik woon met heel veel plezier in de Visbuurt, maar er waren van de zomer een hoop problemen. De 
politie deed wat ze konden doen, maar het enigste wat ze konden doen was oppakken en weer 
vrijlaten. Misschien moet er iets daaraan veranderen. mijn mening is dat dat weleens kan helpen. 

• ik zie deze vragenlijst als een positief begin van verandering in de Visbuurt. 
• ik zou graag nog willen zie dat er b.v. 2 hekjes worden geplaatst bij het poortje bij ons in de straat. 

zodat onze kinderen veilig buiten kunnen spelen zonder dat ze worden aangereden door brommer of 
fiets 

• ik zou graag willen dat de wijkagent reageert als je hem nodig hebt!!! ik zou graag willen dat de 
vernieling op het pleintje bij de peuterspeelzaal aan de Vijzelstraat gaan stoppen ook zou ik graag 
willen dat er lantarenpalen geplaatst worden op het basketbalplein achter de Vomar in verband met 
diverse inbaken in woningen achterom aan de Vijzelstraat. Ook zou ik graag willen dat onze jeugd de 
plantjes in de tuin bij de peuterspeelzaal aan de Vijzelstr. voortaan laten staan.  

• ik zou graag zien dat er meer politie of controleurs in de buurt rond lopen om sommige mensen toch 
aan te sporten hun hondenpoep op te laten ruimen, want het hondje kan niet lezen maar het baasje 
wel! 

• ja er word wel over hondenoverlast gesproken, maar al die loslopende katten die geregeld in je tuin 
zitten en plantebakken. Ze moesten ‘s nachts binnen worden gehouden, maar het zal wel een probleem 
blijven. Als je een beest hebt moet je zorgen dat een ander er geen last van hebt 
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• ja, ik ben blij dat er energie in de kwaliteit van leefbaarheid wordt gestoken. Het enige wat ik niet begrijp 
is dat het geluidsoverlast van de papierrecyceling van de jutter in de Visbuurt niet direct heel hard wordt 
aangepakt, het verstoord een "normaal, gezond" leven. 

• kinderproject opstarten samen de buurt verkennen, schoonmaken, opruimen, oudere helpen. zoiets is 
al eens geweest, maar dan structureel. gemiste ? v. hogendorpstr.+ fabrieksgracht: huizen bestaan 
±100 jaar straat had in dezelfde styl opgezet moeten worden. Leuke bloembakken, leuke lantaarnpalen. 
bankjes bij de mensen v.d. deur. Niemand gaat nu midden in de straat op zo'n raar bankje zitten. 

• krijg je hiervan een totaal overzicht van bevindingen anquette terug??? 
• laat de mensen uit de Visbuurt "weer" trots hierop zijn. vroeger visbuurtweek kermis, iedereen was 

buiten, gemoedelijk & gezellig. ik woonde toen zelf in Nieuw Den Helder maar ging trouw naar de 
Visbuurtweek! 

• laat de Visbuurt weer de "pilo" worden, nu te veel volk dat, via "particulier" huren hier niet thuis horen, 
de meeste van deze gevallen zijn bij gewone woningbouwverenigingen niet meer welkom en zijn geen 
(sociale) aanwinst voor onze buurt (het gros is werkloze allochtonen die voor redelijk veel overlast 
zorgen!! 

• lary 
• leuke vragen - hoop dat er wat mee word gedaan en niet zo de prullebak in gaat, heb hier 20 min voor 

stil moeten zitten was erg moeilijk 
• m.b.t. snelheidsbeperkende maatregelen. Gebruik svp geen drempels. naast omgevingsschade aan 

bijv. funderingen ed. is dit ook niet bevordelijk voor de hulpdiensten (ambulance met gewonden en 
brandweer) bovendien diegene die het minste last hebben gaan er het hardst overheen! 

• met de huidige houding van de gemeente verwacht ik niet dat er ook maar iets zal veranderen. 
• mijn gegevens stroken niet met de tijd dat ik hier woon 5mnd. 
• mijn grootste ergenis in de visbuurt! is de laksheid van de buurtbewoners ten aanzien van afvoer 

huisvuil (zwerfvuil) 
• mijn opmerking, 13; als iedereen z'n eigen woonomgeving netjes houdt en een beetje sociaal opstelt 

dan komt het wel goed. woon zelf al 42 jaar op dezelfde plek. ben zeer tevreden met m'n 
woonomgeving.  alleen het parkeerprobleem is 'n punt. 

• mijn veiligheidsbeleving is misschien enigzins "gekleurd". ik ben geboren en getogen in de visbuurt en 
ken dan ook veel mensen in de buurt. 

• misschien dieper ingaan op voorspelbare problemen. als voorbeeld hoe parkeerprobleem aanpakken, 
of hoe verkrotting aanpakken. verder oke. 

• moeten jullie vaker doen! 
• mooi initiatief. als het nou ook nog iets oplevert zou dat geweldig zijn. de eerlijkheid gebied dat ik hier 

niet echt (meer) in geloof, daar woon ik te lang voor in de buurt en zie te weinig resultaat in al die jaren. 
zodra mogelijk, ga ik weg naar een prettigere fijnere buurt! verkopen dus! 

• n.b. er is naar mijn mening wel eens eerder en vaker geinformeerd naar het wateroverlast probleem in 
de steeg tussen Ruygweg en Ooievaarstraat. dit is gemeente-grond, dus niet van de bewoners. Dit 
moet wel door de bewoners zelf worden opgelost, dit vind ik een rare zaak en erg aanvaardbaar. 

• nee 
• nee, succes ermee 
• nee, wel een algemene opmerking. geef de juiste signalen af; mensen die zich aanpassen en een 

aanwinst zijn voor de buurt moet je constant in eht zonnetje zetten of belonen. aso's of mensen die zich 
niet (willen) aanpassen geen aandacht (positieve) geven; alleen belonen als ze zich daadwerkelijk 
gedragen en aanpassen. 

• ontzettend lang..! 
• pak parkeer overlast eerst aan. snelheid begrensers. geen vrachtwagens door de buurt (en zwaarder 

dan 5 ton) 
• rommel en vuil bij ophaalcontainers plaatsen door buurtbewoners. die zelf rolcontainers hebben. zodat 

wij flatbewoners onze zakken niet meer kwijt kunnen. 
• ruyghweg X. Anders weten jullie niet wat ik steeds bedoel want het blijft een troep en bende. 
• succes met het verwerken van de gegevens! een goed initiatief om deze vragenlijst persoonlijk aan de 

bewoners te verstrekken, hierdoor is de drempel om in te vullen kleiner! 
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• svp buitenlanders probleem is al te veel ??, poep op straat 
• u bent goed bezig. de milieudienst financieel meer steunen om frequentere controles uit te oefenen. 
• u ook bedankt! 
• veiligheid! Laat de politie ook wat doen als je belt! 
• verzoek uitslag terug te koppelen aan bewoners met vermelding wat er gedaan gaat worden aan de 

aangegeven problematiek. neem dit nu eens echt serieus. Handhaaf ook eens op de stopverboden die 
overtreden worden. politie rijdt gewoon voorbij zonder actie. Maak de wijkagent beter zichtbaar en stel 
per wijk een wethouder verantwoordelijk. De gladheidsbestrijding was deze winter ver onder de maat! 

• Visbuurtweek waar blijf je? 
• voer de gevraagde oplossingen eens uit en niet alleen maar in het stadscentrum. voordat het hier 

verder verpauperd, een berzorgde bewoner. 
• volgens mij hoort de Duijn v. Maasdamstraat niet bij de Visbuurt, naar eer en geweten ingevuld.  
• voor mij, aan de rand van de Visbuurt, Fabrieksgracht is het zicht op de buurt anders dan een bewoner 

uit het hart van de buurt. 
• vragenlijst is goed opgezet! Hiermee is voor mij de bevestiging gelegd, dat gemeente Den Helder zorgt 

voor de Visbuurt!! 
• waarom is er geen eenheidsbeleid in de buurt onze woning verfraaid met een keurig dakterras 4 huizen 

bij ons vandaan een rabbig zootje. dat terras staat er nog en wij moesten inkorten: waarom??? En op 
de hoek een bouwval waar jeugd in speelt, op instorten staat, al jaren!!! Heel gevaarlijk, hoop dat hier 
wat aangedaan wordt!!! eenheidsbeleid 

• walkant en stijgers aan Bassingracht hebben nodig onderhoud en vernieuwing nodig, stijger bezitters 
betalen jaarlijks geld maar onderhoud aan wal kant of stijgers is mij nog niet opgevallen 

• wat betrefd de hondenpoep: ik heb nog geen controle gezien, met name rondom de grachten is er veel 
overlast. Aan de ene kant staan vele hondenuitlaatstations en aan de andere kant maar 1? dit is veel te 
weinig! Daarbij zijn elders in de stad of richting de dijk geen stations te vinden. Hoe moet 't dan al je 
hond 2x ontlast en daar was je niet op voorbereid? 

• we hebben liever dat vrachtwagens en dergelijke niet via de Ruyghweg gaan, soms staat je huis dan op 
z'n grondvestingen te trillen!! 

• wellicht ook aandacht voor brandveiligheid! & preventie. heeft niks met veiligheid te maken, maar 
onderhoud van openbaar groen en bestrijding zwerfvuil is sterk onder de maat! 

• wij hebben een fijn mooi huis, zowel aan de binnen als buitenkant goed onderhouden. is echt een thuis, 
maar soms zou je willen dat het in een andere buurt stond. dat is jammer, gemiste kans. 

• wij wonen hier veertig jaar. Vroeger was er een eenheid in de buurt. de mensen kennen elkaar niet 
meer. Dat komt ook omdat de huizen vaak wisselen van eigenaar, dus maakt het hun niet uit hoe het 
eruit ziet, morgen zit er toch weer een ander in. 

• woon tot volle tevredenheid al 45 jaar in de van Hogendorpstraat en in deze buurt onze ouders ±1900 
• word echt tijd dat de gemeente wat gaat doen aan het verhuur van allerlei panden in de Visbuurt want 

daar komt echt de meeste overlast vandaan en hele namen van pandenbezitters. 
• word er nu net deze vragenlijst wat gedaan of verdwijnd hij in een bureaulade, of nog erger in de 

prullenbak. 
• zie heel graag resultaat. Straatverlichting zeer slecht en als er voor jeugd een honk geopend moet kan 

worden heb ik ideeen. van Hogendorpstraat 68 kunt u terecht voor tips en vragen. Riolen mogen x 
allemaal nagekeken worden, stinken heel erg 

• zie vraag 20, al is onze "eigen" verantwoordelijkheid net zo belangrijk. Niet altijd gelijk de overheid voor 
karretje spannen. Wij zijn de overheid, met elkaar samen zijn we de gemeenschap. Als we dat voor 
elkaar krijgen in welke buurt dan ook gaat het voor iedereen goed. Succes met de evaluatie. 

 

 
 


