
Dit vindt U van uw 

Wijk Smitshoek 
Uitslag wijkenquête 

Uitslag wijkenquête 

Wilt u iets aan ons of de pvda fractie doorgeven, mail dan 

naar  

barendrecht.pvda@gmail.com  

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op 

 

U kunt ons volgen via onze website:  

www.barendrecht.pvda.nl 

 

Omdat wij het verschil kunnen maken hebben wij Uw steun nodig!! 
 

Ons complete verkiezingsprogramma vindt u op www.barendrecht.pvda.nl 

Henk Ferdinandus Coby van Deusen Ed Mol Reshma Roopram André Krijgsman Marcel eichhorn 



Geachte bewoners van oud Smitshoek 
 
Op zaterdag 23 november 2013 hebben leden van de plaatselijke 
PvdA een buurtonderzoek in uw wijk gedaan, zoals wij dat regel-
matig in Barendrechtse wijken doen. 
 
Pluspunten, die meer dan twee keer zijn genoemd, zijn: 

• de rustige woonomgeving 

• de sociale samenhang, al wordt die wel minder 
 
Minpunten, die meer dan twee keer zijn genoemd, zijn: 

• de onveiligheid (auto-inbraken) 

• de overlast 

• de parkeerproblematiek 

• de speelvoorzieningen voor kinderen 

• de sociale samenhang (veel nieuwe bewoners) 
 
Onze gemeenteraadsleden zullen de gesignaleerde minpunten op 
het juiste moment ter sprake brengen in de raad. Met name het ge-
brek aan voldoende speelvoorzieningen voor kinderen. 
 
Naast de vragen over het wonen in uw wijk hebben wij ook uw men-
ing gepeild over het openstellen van winkels op zondag en over het 
plaatsen van windturbines in Barendrecht. 
 
Zondagopenstelling van winkels 

•60% van u is voorstander van het openstellen van winkels op zon-
dag in Barendrecht. 

•21 % is tegenstander en 19% heeft geen mening gegeven. 
 
Bouwen van windturbines in Barendrecht 
39% van u is voorstander, 32 % is tegenstander, 29% zegt te 
weinig kennis van zaken te hebben om een mening te kunnen geven. 
 
En hoewel u van de laatste twee ontwikkelingen in Smitshoek weinig 
nadelen zult ervaren, speelt uw mening toch een rol in de verdere 
discussie rond deze onderwerpen. 
 
 
 
 
Wij danken u voor uw bereidheid om uw opvattingen met ons te 
delen en roepen u nu al op om op 19 maart 2014 in ieder geval te 
gaan stemmen. Op welke partij bepaalt u zelf, maar laat uw stem 
niet verloren gaan. 
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