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Toelichting 
In dit document leest u de uitkomsten van de tafelgesprekken die tijdens de bewonersavond 
op 6 april 2022 in de Ark. Soms staat er achter een zin (x2). Dit betekent dat dit twee keer los 
van elkaar opgeschreven is. Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers stickeren. Rood 
voor de belangrijkste onderwerpen en groen voor onderwerpen waar zij zelf actief een 
bijdrage aan willen leveren. Als er een achter een zin 3r 2g staat, betekent dit er drie rode 
stickers en twee groene stickers op zijn geplakt. Aan het eind van dit verslag vindt u de 
reacties op de enquête die voorafgaand aan de bijeenkomst is uitgezet. 
 

Wat gaat er goed in Sluispolder-Oost? 
 
Bewoners/sociaal 
• Aardige mensen in de wijk (x2) 
• Goed contact met de buren.  
• Saamhorigheid 
• Mix van bewoners en culturen (x2) 
• Mix van inkomens hoog/laag (x2) 
• Sociale controle.  
• Appgroep met de buurt om het te bespreken als er iets aan de hand is.  
• Soms wordt een buurtbarbecue georganiseerd.  
 
Groen/openbare ruimte 
• De openbare ruimte 
• Veel groen in de wijk (x5) 
• Groen om te wandelen / veel wandelgebied in de natuur (x4) 
• Boonerlucht dichtbij (x2) 
• Goed onderhoud aan het groen (x3)  

o O.a. bij winkelcetrum 
• Voor bomen gezorgd op de stoep. 
• De bewoners onderhouden de openbare ruimte bij de Frans Halslaan goed.  
• Nieuwe openbare prullenbakken toegevoegd.  
• De lantaarnpalen doen het weer na drie nachten. Was niet de eerste keer. 
• Vlakbij een natuurgebied (x3) 6g 
 
Voorzieningen 
• Faciliteiten / voorzieningen 



• Mooie natuurspeeltuin / leuke speelplek onderaan de dijk / nieuwe speeltuin Willem 
Marislaan / Voldoende speelgelegenheid voor kinderen.  

• Winkelvoorzieningen 
o Genoeg supermarkten. 
o Gemixt winkelaanbod (x3). 

• Dicht bij winkels (x8) 3g 
• De pogingen van Lidl om het winkelcentrum Palet een beter aanzicht te geven. 3g 
• Voldoende sportvoorzieningen.  
• De Ark als ontmoetingsruimte.  
• Ophalen huisvuil. 
 
Bereikbaarheid/ Verkeer 
• Dichtbij centrum 
• Ligging 
• Goede bereikbaarheid.  
• Het openbaar vervoer is goed geregeld 
• Metro dichtbij (x2) 6g 
• Weinig geluidsoverlast van het verkeer.  
• Herrie door verkeer op rotonde is gelukkig minder. 
 
Veiligheid 
• Er loopt regelmatig handhaving door de wijk (x2) 
• Veel politie. 
 
Wonen  
• Rustig wonen. 
• Veel groen door de wijk.  
• Mooie authentieke woningen.  
 
Gemeente 
• De gemeente is goed zichtbaar.  
• De fixi-app. 
• Gemeente reageert op klachten.  
• Het organiseren van een bijeenkomst zoals deze.  
 
 
 
  



Wat kan er beter in Sluispolder-Oost? 
 
Groen/openbare ruimte 

• Groenvoorziening 
o Veel oude en te grote bomen. Deze moeten onderhouden worden of 

omgehakt, sommigen vallen bijna om. 5r 2g 
o Nog meer gevarieerd groen. (x2) 
o Bomen geplant op speelveld Adriaan Brouwerstraat. 
o Groen is vaak slecht onderhouden /  kan beter (x2). Er wordt niet gesnoeid en 

er is veel onkruid. 7r 1g 
o Onderhoud aan bosjes, gras is dor. 
o Slordig maaiwerk. 1r 

• Minder tegels, meer groen. Struiken terug (groen is meer dan gras en bomen). 
• Bloembakken beter onderhouden.  
• Veel obstakels op de stoep en andere wandelpaden. Denk aan fietsers en brommers. 

7r 
• Trottoirs hebben vaak slechte bestrating wat gevaarlijk is voor ouderen en 

mindervaliden. Moet beter onderhouden worden. (x2) 6r 2g 
• Overlast van meeuwen, ganzen en andere dieren (geluid en vogelpoep). Mensen 

gooien bijvoorbeeld etensresten op straat. 2r 
• Overlast van loslopende honden en katten. 5r 
• Het opruimen van hondenpoep. (x6) 11r 1g 

o Meer toezicht 
o Opruimplicht 
o Hondenpoep Rembrandlaan, langs Boonervliet en de grasveldjes die hier in de 

buurt liggen. Er staan bordjes, maar mensen gedragen zich er niet naar. 
• Veel zwerfafval in de wijk. (x3) 11r 3g 

o Zwerfafval beter lokaliseren. 1g 
• De openbare prullenbakken en containers van bewoners worden bijna nooit geleegd, 

waardoor sommige uitpuilen. 6r 
• Leeghalen van de recycleprullenbakken 
• Mensen zetten grofvuil en huisraad gewoon op straat neer. Soms wordt afval 

gewoon ergens gedumpt. Dit zorgt ook voor stankoverlast. 4r 1g 
• Winkeliers ruimen vaak hun troep niet op.  
• Losse winkelwagens. 
• Verhelpen wateroverlast. Hoe zit het met de belofte om de riolering te vervangen? 1r 
• Problematische bosjes zoals aan de Jozef Israëlslaan moeten weg en vervangen 

worden door gewone grasvelden. Het wordt daar alleen maar volgegooid met afval. 
Hetzelfde geld voor de bosjes bij het oorlogsmonument bij de algemene 
begraafplaats.  

• Meer duurzaamheidsingrepen doen in de wijk om CO2 uitstoot terug te dringen.  
• De riolering is nog steeds niet vervangen. De gemeente komt daarmee haar 

afspraken niet na.  
 
  



Voorzieningen 
• Er is geen buurtcentrum voor jongeren en andere bewoners.  
• De speeltuinen moeten afgeschermd worden. Nu is er vaak schade aan auto’s en 

mensen die langslopen laten hun honden er poepen. 6r 
• Er moeten meer voorzieningen komen voor kinderen. 2r 2g 
• Mooie aantrekkelijke speeltuinen. 1r 
• Er is geen kwalitatieve speelplek in de buurt van Adriaan Brouwerstraat. Plek is 

stenig, tegels schots en scheef. Vroeger stond hier een piratenschip. Schommels zijn 
weggehaald. Gemaild naar de gemeente, maar geen reactie gekregen.  

• Voorzieningen voor jongeren zodat ze minder rondhangen en overlast veroorzaken. 
3r 

• Meer gelegenheid om te sporten en verspreiden over de wijk. 
• De school staat niet goed aangeschreven. Hierdoor ontstaat er leegloop. 1r 
• Het winkelcentrum is oud en ziet er niet meer goed uit. 8r 

o Onderhoud Palet en zicht. 2r 
o Vernieuwing winkelcentrum. 2r 
o Opvrolijken van het winkelcentrum 

• Garagebedrijf Ostadestraat. 
• Graag ondersteuning vanuit de gemeente om goed bereikbare AED’s op te hangen 

door de wijk.  
 
Verkeer 

• Het verkeer aanpakken. 
• Door heel de wijk parkeren auto’s op de stoep of op plekken waar het niet mag. 9r 
• Verkeer rijdt te hard. 

o Auto’s rijden hard en agressief. Bijvoorbeeld op de dijk, de Frans Halslaan en 
de Mesdaglaan. Er worden zelfs races gehouden. 7r 

o Snelheid van auto’s kan beter. Veel gerace op de Mesdaglaan en 
Rembrandlaan. (x2) 1g 

o Verkeer afremmen. 
• Snelheidsbeperkingen instellen in de wijk. 1r 
• Parkeeroverlast (x2) 

o Meer parkeerplaatsen maken in de wijk (x2). 4r 
o Veel te weinig parkeerplaatsen aan de Willem Marislaan. 6r 
o Stilstaande auto’s op de Mesdaglaan. Ze parkeren niet op de aangewezen 

parkeerplekken (x3) / onveilige situatie. 4r 
o Laden en lossen klein vrachtwagens. 2r 
o Hoge parkeerdruk op de Adriaan Brouwerstraat en de omliggende hofjes. 

Parkeeroverlast.  
o Blokkeren van de uitrit van de brandweer door geparkeerde auto’s  aan de 

Pieter de Hoogstraat. 1r 
o Parkeerdruk ’s avonds hoog bij Adriaan Brouwerstraat en omliggende hofjes. 

Bijna elke dag. Hierdoor wordt veel op de stoep geparkeerd.  
• Verkeer Laan 40-45. 
• Op sommige plekken geen fietspaden, bijvoorbeeld voor de Albert Heijn. 5r 
• Meer straatverlichting langs de fietspaden, er gebeuren vaak aanrijdingen.  



• Overlast door deelscooter. Niet overal neerzetten. (x2) 
• Vaak scooters op de fietspaden aan de Boonervliet. 
• De doorstroming van het verkeer kan beter. 1r 
• Verkeersdrempels hinderen de fietsers 

 
Veiligheid/overlast 

• Handhaven van de wet. 
• Politie en handhaving moet vaker zichtbaar zijn op straat. We zien ze bijna nooit. (x3) 

4r 
• In het winkelcentrum en in de wijk moet meer handhaving/politie zijn. Ze moeten 

sneller mensen aanspreken en ingrijpen. 3r 
• Handhaving en politie is niet vriendelijk tegen de mensen in de wijk. Ze groeten niet.  
• Er wordt openbaar gedronken aan de Boonervliet. 2r 1g 
• Vandalisme, gebroken ruiten, deuren en portieken. 5r 
• Jeugdoverlast. 1g 

o Achter de kerk wordt veel gehangen en gedeald. (x2) 7r 
o Veel overlast van hangjongeren, bijvoorbeeld bij de Albert Heijn in de zomer. 

2r  
o Er wordt rondgehangen bij Palet en in de speeltuintjes. 

• Overlast van plassen tegen schuurtjes.  
• Onnodige geluidsoverlast van brommers en scooters. 2r 

o O.a.  in de omgeving Adriaan Brouwerstraat. Op straat scooters repareren en 
onnodig lang gas geven.  

• Veiligheidsvoorzieningen voor kinderen langs het water.  
• Op sommige plekken is weinig verlichting. 3r  

o Verlichting Boonervliet 
o Verlichting Tooroplaan en Pieter de Hoochstraat 

• Cameratoezicht. 2r 
• Meer toezicht bij metrostation Maassluis-Centrum. 
• De vlaggen voor de winkels moeten weg. Veel overlast door het klapperen en het ziet 

er niet mooi uit.  
• Handhaving bij woonoverlast door Oost-Europeanen. 2r 
• Vogels voeren is niet goed. [zorgt voor ongedierte en is vaak ongezond]. 

 
Bewoners/sociaal 

• Sociale cohesie. 1r 1g 
• Meer sociale activiteiten organiseren. 3r 4g 
• Bewoners moeten problemen sneller melden. 1r 2g 
• Meer activiteiten voor oudere jeugd..  
• Oude mensen raken geïsoleerd en komen te weinig buiten. Daardoor weinig contact 

met de wijk. 3r  
• Mensen in de wijk hebben weinig contact met elkaar. Iedereen blijft liever binnen 

dan betrokken te zijn. Er is geen verantwoordelijkheidsgevoel. 2r 
• Mensen zijn niet hartelijk tegen elkaar.  
• Burenoverlast 
• Mentaliteit / verdraagzaamheid. 2r 



• Er zijn weinig verenigingen.  
• Er is geen bewonerscommissie. 1r 1g 
• Meer inbreng van bewoners met andere culturen. Bij bewonersavonden zijn bijna 

alleen maar Nederlanders.  
• Er wonen een aantal mensen in de wijk die zich asociaal gedragen en voor overlast 

zorgen (geluidsoverlast, hondenpoep). 
• Weinig betrokkenheid van huurders in de wijk. Lijkt soms of zij zich verstoppen 

achter de voordeur. 
• Lijkt alsof mensen steeds meer op zichzelf zijn. 
• Door verhuizingen is er iets minder betrokkenheid (van der Helstplein) 

 
Wonen  

• De woningstichting moet meer doen voor de inwoners van de wijk. Renovatie en 
mooiere huizen.  

• Er is weinig mogelijkheid voor jonge gezinnen om zich te vestigen in de wijk. Ouderen 
blijven er lang wonen en er is weinig doorstroming.  

• Te weinig sociale huurwoningen.  
• Illegale onderhuur 

o Onderverhuur arbeidsmigranten Jeroen Boschstraat. 
• Doorgangswijk = afvalputje. 
• Een plek creëren voor mindervaliden om samen te wonen.  
• Woningen moeten beter geïsoleerd worden.  
• Afval in portiek Ruysdaalstraat. Stankoverlast. 

 
Rol Gemeente  

• De Gemeente moet beter zichtbaar zijn. Ze lijken nu nooit contact te hebben met de 
bewoners. 3r 

• Communicatie tussen gemeente en bewoner moet beter. 4r 
• Klachten zoals overlast en afval moeten sneller worden opgepakt door de gemeente. 

3r 
• Bij het oplossen van de problemen niet naar de wijk kijken als één geheel. 

Sluispolder-Oost is heel verschillend en vraagt om verschillende aanpakken. 2r 
• Gemeentelijke diensten. Plantsoenendienst e.d. 
• Het bestaan van de wijkcoördinatoren was onbekend.  
• Meer inspraak door bewoners in de wijk.  
• De gemeente is slecht bereikbaar. Vooral voor ouderen is een keuzemenu lastig met 

bellen.  
• Digitale nieuwigheden zijn niet positief voor oudere bewoners die hier niet in mee 

kunnen komen.  
• Meer geld investeren in het opknappen van de wijk. Door achterstallig onderhoud 

ziet de wijk er nu slecht uit en gaat het meer geld kosten om alles weer mooi te 
maken.  

 
Overig 
• Niet te veel onderscheid tussen de wijken. A + B + C locaties. 
 



Ideeën, hoe gaan we het doen? 
 
Hieronder volgen de thema’s en onderwerpen die deelnemers samen tijdens de 
tafelgesprekken als top 5 kozen.  
 
Groen/openbare ruimte 
 
Probleem: Prullenbakken, zowel die van bewoners als die in de openbare ruimte, moeten 
vaker geleegd worden.  
• Meer pullenbakken en vaker legen (x2) 
• Duidelijkheid over de tijden en dagen waarop afval wordt opgehaald.  
• Vaker bellen naar de gemeente over volle containers.  
• Laagdrempelig inleveren. Denk aan meer inleverpunten.  
• Bewoners moeten problemen vaker melden zodat het inzichtelijk wordt voor de 

gemeente.  
 
Probleem: Veel zwerfafval door de wijk (x2). 4r 
• Zwerfafval voorkomen. 1g 
• Zelf afval opruimen 
• Prikstokken uitdelen en vergoedingen geven voor het inleveren van zwerfafval.  
• Scholen inschakelen en dagen organiseren waarop ze afval gaan opruimen. Dit is ook 

goed voor hun verantwoordelijkheidsgevoel.  
• Melden van veel zwerfafval in de wijk bij de gemeente.  
• Samen met de buurt de openbare ruimte onderhouden en schoonhouden. 12g 
• Winkeliers moeten hun omgeving ook schoon en begaanbaar houden.  
• Winkeliers eigen stoep opruimen. 
• Zwerfafval door te weinig of volle prullenbakken. 1r 
• Afval te vaak naast de bak. 
• Vaker prullenbakken legen. 4r 
 
Probleem: Slecht onderhoudt aan de groenvoorzieningen.  
• Het groen kwalitatief verbeteren en onderhouden vanuit de gemeente.  
• Bewoners willen helpen met het onderhouden van groen. 9g 
• Wilgenbomen terugzetten langs de Boonervliet. 
• Meer bloembakken plaatsen om meer kwalitatief groen te realiseren.  
• Langs de Boonervliet staat voornamelijk onkruid i.p.v. gras.  
• Er stonden eerst wilgenbomen, maar daar is onkruid voor terugkomen.  
• Grasveldjes tussen flats langs de Boonervliet zijn knollenvelden. Daar kun je niet meer 

voetballen. Veel hondenpoep: “Daar je laat je kinderen niet spelen” 
 
Probleem: De trottoirs zijn niet goed onderhouden, zijn verzakt en staan soms vol met 
obstakels als containers en fietsen.  
• Duidelijke plek met veel ruimte waar de containers heen moeten. Anders boete.  
• Opknappen van de straat.  
 
Voorzieningen 



 
Probleem: Het winkelcentrum palet ziet er slecht onderhouden uit. De winkels zijn oud en is 
nodig aan een renovatie toe.  
• Het winkelcentrum moet grondig gerenoveerd worden, een nieuwe uitstraling krijgen en 

moderner worden.  
 
Wens: Meer voorzieningen voor kleine kinderen en jongeren.  
• Speeltoestellen/speeltuinen toevoegen voor kleine kinderen.  
• Een speeltuin maken bij de Prinses Julianalaan.  
• De huidige speelplekken netter en veiliger maken.  
• Kinderochtenden organiseren, waarbij kinderen samenkomen en leuke dingen doen. 2g 
• Kinderrommelmarkten organiseren. 1g 
• Stoepkrijtwedstrijden organiseren. 1g 
• Het beter onderhouden van voetbalveldjes. Hier kan niet meer op gevoetbald worden.  
• Er is geen apotheek.  
 
Wens: Wijkcentrum 
• Beter benutten Ark 
• Cultuur 
• School 
 
Verkeer 
 
Probleem: Door heel de wijk parkeren auto’s op plekken waar het niet mag. Op de stoep, 
zebrapaden en andere plekken, wat veel overlast veroorzaakt.  
• Meer parkeervakken maken.  
• Herinrichten van de weg.  
• Meer handhaven op foutparkeren en boetes uitdelen.  
• Parkeerbeleid is willekeurig. 
 
Probleem: Bestuurders van auto’s, motoren en scooters rijden te hard en agressief.  
• Snelheid minderen. 7r 
• Vaker handhaven op snelheidsovertredingen.  
• Snelheidscamera’s ophangen.  
• Elkaar aanspreken op te hard rijden. 3g 
• Vrachtwagens laten omrijden.  
 
Wens: Meer handhaven in het algemeen (x2). 6r 
• Handhaven parkeren. 3r 
• Blijft te vaak bij waarschuwen 
• Meer parkeerruimte 
• Handhaven op kort parkeren 
• Elkaar aanspreken (ook inwoners kunnen elkaar handhaven). 
• Klankbordgroep 
 
Wens: Palet / Mesdaglaan eenrichtingverkeer. 



• Vooral het dubbel parkeren is gevaarlijk: stoppen, alarmlichten aan en winkelen maar. 
• Parkeersituatie en gedrag van mensen zorgt verkeersoverlast. 
 
 
Veiligheid 
 
Probleem: Veel overlast van hangjongeren en dealers (vandalisme en geluidsoverlast). 
• Buurtpreventie. 2g 
• Het direct melden van overlast bij de gemeente. 1g 
• De jeugd aanspreken. 1g 
• Meer voorzieningen voor jongeren. Denk aan een hangplek waar weinig geluidsoverlast 

kan worden veroorzaakt. Bijvoorbeeld bij voetbalvereniging aan de Sportlaan 
• Vaker handhaving en politie in de wijk.  
• Meer camera’s ophangen.  
 
Probleem: Geen buurtpreventie 
• Buurtpreventie niet of nooit te zien. 1r 1g 
• Whatsapp Buurtpreventie groep voor elke wijk. 
 
Probleem: Fietsen of met snelle brommers over het voetpad Boonervliet. 2r 2g 
• Boonervliet geen fietspad. 1r 
• Fietspad naast het wandelpad 
• Betere handhaving 
 
 
Bewoners/sociaal 
 
Probleem: Weinig sociale cohesie in de buurt. Mensen kennen elkaar niet en helpen elkaar 
daardoor minder snel (x2).  
• Het contact met de buren goed onderhouden. 2g 
• Begin met de kleinere delen van de wijk als je cohesie wilt. 
• Meer organiseren voor de jeugd en de kinderen. 
• Culturen moeten meer met elkaar mengen. 
 
Wens: Meer sociale activiteiten in de buurt voor bewoners.  
• Bewoners moeten elkaar leren kennen, samen met de gemeente dingen organiseren en 

dan zelf de draad oppakken. 4g 
• Hulp vanuit de gemeente om een leuke burendag te organiseren. Vanuit de gemeente 

ook verder aanmoedigen om vaker als buurt zulke dingen te organiseren.  
• Een buurtcentrum in de wijk maken. Bijvoorbeeld in de Ark.  
 
Wens: Meer verantwoordelijkheidsgevoel creëren bij bewoners van de wijk.  
• Belangrijk om mensen met elkaar in contact te brengen.  
• “Krijg je wel reactie als je iets organiseert?”. Er zou eerst een peiling moeten zijn of 

mensen wel zin hebben in activiteiten.  



• Organiseer eenvoudig activiteiten waar mensen makkelijk bij aan kunnen schuiven, 
bijvoorbeeld een straatspeeldag of koffiemiddag  

• Springkussen op "hondenpoepveldje" om zo de openbare ruimte weer terug te claimen 
voor de kinderen.  

 
Gemeente 
 
Probleem: De gemeente is slecht bereikbaar, niet zichtbaar en lost de problemen niet op. 
• Snelle reactie van gemeente op meldingen. 5r 1g 
• Gemeente belooft veel, maar komt weinig van terecht. 1r 
• Meedenken gaat beter als de gemeente snel actie onderneemt op reacties vanuit de 

wijk. 1r 
• De gemeente moet meer menselijk contact hebben met bewoners.  
• De gemeente moet beter luisteren naar klachten van bewoners en echt ingrepen doen 

om het aan te pakken. Niet alleen zeggen: “We gaan ernaar kijken”. 
• Gemeente reageert snel op kleine meldingen. 
• Wijkbeheer moet gezicht laten zien. 
• Inwoners kunnen zelf ook op wijkbeheer afstappen. 
• Soms moeten we accepteren dat dingen niet gaan of kunnen. 
• Gesprekken met de wijkcoördinatoren moeten wekelijks/maandelijks zijn. Dan is er een 

vast aanspreekpunt in de wijk.  
• Echt wat gaan doen met de resultaten van deze avond. Een pro-actieve instelling is 

vereist.  
  



Enquêtevraag: Wat is er nodig om de bewoners van 
Sluispolder-Oost (nog) beter met elkaar te verbinden? 
 
Sociaal 
• Meer cohesie. 
• Praten. 
• De verschillen tussen mensen kleiner maken. 
• Meer (buurt)activiteiten organiseren (2x). 
• Burgerinitiatieven aanmoedigen en ondersteunen. Daarnaast moet de gemeente ook 

initiatief nemen. 
• Activiteiten organiseren die de bewoners meer met elkaar in contact brengen. 
• Leuke activiteiten voor kinderen organiseren. 
• Een opschoonactie vanuit de gemeente waar iedereen aan mee kan doen. Na afloop kan 

er een gezellig samenzijn georganiseerd worden. 
• Multiculturele middagen of avonden organiseren in de Ark. 
• Meer multiculturele festiviteiten organiseren en momenten creëren om samen dingen 

op te pakken. Vanuit de gemeente moet meer duidelijkheid komen over wat zij hierin 
kunnen betekenen. Waar kun je bijvoorbeeld aankloppen als je de straat wilt versieren 
met de Kerst? 

• Een jaarlijkse barbecue o.i.d. organiseren. 
• Een buurtvereniging opzetten. 

 
Gedrag 
• Toleranter zijn. 
• Respect hebben voor elkaar. 
• De mentaliteit van bewoners moet anders. 
• Er is sprake van een mentaliteitsprobleem dat opgelost moet worden. 
• De mentaliteit van gevarieerde bewoners moet veranderen en daar is toezicht en 

handhaving voor nodig. Dit ontbreekt nu. 
• De vraag is of dit nodig is en zichtbaar resultaat brengt. Het begint met een individuele 

attitude. Denk hierbij aan het niet zwijgend langs iemand lopen, maar juist vriendelijk 
gedag zeggen en mensen durven aanspreken op gedrag dat als storend ervaren kan 
worden. 

• Leren rekeninghouden met elkaar en het kennen en naleven van de regels/afspraken. 
• Met elkaar overleggen en een plan van aanpak opstellen wanneer er sprake is van 

overlast.  
• Meer veiligheid creëren waardoor mensen zich vrijer voelen om iets tegen elkaar te 

zeggen. 
 
Organisatorisch 
• Begin klein, dus focus op verbinding op straatniveau en niet direct de hele wijk. 
• Digitaal nieuws over de wijk verspreiden, zowel positief als negatief nieuws. 
• Empathische contactpersonen van de gemeente, woningcorporatie, etc. aanstellen. 
• De woningcorporatie moet goede afspraken maken met haar huurders om overlast en 

vervuiling tegen te gaan. Denk hierbij aan geluidsoverlast, te veel/te grote honden in te 



kleine flats, vuil in en rond de flats, geen controle op onderhuur, garagebedrijfjes in 
huurgarages, etc. 

• Onderverhuur stoppen en beter luisteren naar argumenten van bewoners, wat 
bijvoorbeeld niet gebeurd is met de sporthal. 

• Meer voorlichting over hoe met elkaar om te gaan en meer controle door politie en 
boa’s. 

• Toezicht houden op orde, netheid en het naleven van regels (bijvoorbeeld rondom 
parkeren, hondenpoep en vuil op straat). 

• Er is meer surveillance nodig in plaats van meer verbinding. 
• Een wijksteward aanstellen die contact heeft met wijkmeesters en bewoners. 
• Duidelijkheid 

 
Voorzieningen 
• Plekken creëren waar mensen op een prettige manier kunnen samenkomen. 
• Centrale buurtplekken waar ontmoeting gefaciliteerd wordt. De volgende plekken 

zouden hiervoor geschikt zijn:  
o De nieuwe natuurspeeltuin en/of het veld aan het einde van de Tooroplaan 

als ontmoetingspunt voor kinderen/gezinnen. Zorg in de lente/zomer voor 
een container waar koffie, thee en limonade verkrijgbaar is en zet 
picknicktafels o.i.d. neer. Organiseer activiteiten op woensdagmiddagen. 

o De Ark als ontmoetingsplek voor ouderen en alleenstaanden. Zorg voor 
activiteiten zodat mensen achter hun voordeur vandaan komen.  

o Bij de kinderboerderij/het zwembad. 
• Een ideeënbusje en/of ontmoetingscentrum creëren. 
• Een buurthuis waar iedereen naartoe kan. 
• Een gezellig parkje, waar je kunt hangen of sporten en buurthuizen voor in de winter. 
• Een wijktuin waar bewoners op vrijwillige basis voedsel kunnen verbouwen.  
• Betere speelgelegenheden en meer activiteiten organiseren. 
• Een gezamenlijke fietsenstalling maken voor de bewoners op de Mesdaglaan, zodat er 

samen een rondje gefietst kan worden. 
• Meer speelgelegenheid voor kinderen creëren. 
• De kwaliteit van de openbare ruimte en openbaar groen verbeteren. 
• Het winkelcentrum verbeteren, bijvoorbeeld met een PostNL punt, een goede snackbar 

en minder herrie. 
• Erkenning van de wijk door de gemeente. Leg een mooi park aan, onderhoud speeltuinen 

en zorg dat er geen speeltoestellen met scherpe randen zijn. 
• De groenvoorziening is achteruitgegaan. Langs de Boonervliet staat meer onkruid dan 

gras. 
 

Wonen 
• Meer oudere bewoners die bij elkaar in de buurt wonen. 
• Omdat veel bewoners (om welke reden dan ook) in Sluispolder-Oost ‘geplaatst’ zijn, 

ontstaat het idee dat zij hier niet écht willen wonen. Daarnaast is er sprake van een 
taalbarrière. De verbinding kan verbeterd worden door dit op te lossen. 

• Dubbele bewoning tegengaan. 
• Het opknappen van de huurwoningen. 



• Minder sociale huur. 
 
Overig 
• Het is wel goed zo. 
• Er is geen behoefte aan meer verbinding. 
• Ik betwijfel of dit nodig is. 
• Dat is niet nodig. De wens voor meer verbinding bestaat helemaal niet. 
• Als het niet vanzelf gaat, dan gaat het niet. 
• Een grote groep mensen moet weg uit de wijk. 
 
 

Enquêtevraag: Wat is volgens jou het belangrijkste 
onderwerp waar we de komende jaren aan moeten werken 
in Sluispolder-Oost? 
 
Sociaal 
• Naar elkaar omkijken 
• Meer buurtbetrokkenheid.  
• Minder langs elkaar heen leven. 
• Onderlinge verbinding tussen bewoners. 
• Verbinden door ontmoeting, zodat er nieuwe initiatieven kunnen ontstaan vanuit de 

wijk. 
• Saamhorigheid 
• Meer activiteiten in de wijk 
• Meer vakantieactiviteiten voor mensen die zelf niet op vakantie kunnen. 
• Meer cohesie in de flats en mensen die overlast geven wegsturen. 
• Mensen bewust maken van elkaar. 
• Gedrag van de bewoners. 
 
Veiligheid & overlast 
• Veiligheid (x5) 
• Buurtpreventie. 
• Criminaliteit en het geluidsoverlast aanpakken. 
• Overlast van hangjongeren rondom winkelcentrum Palet aanpakken. 
• Meer handhaving om vandalisme en drugs dealen tegen te gaan. 
• De wijkagent moet zich meer laten zien. 
• Meer handhaven op overtredingen. 
• Veiligheid en het naleven van regels, zoals dubbel parkeren.  
• Betere verkeersveiligheid 
• Auto’s die te hard rijden. 
• Te hard rijden over de Rembrandtlaan. 
• Verkeersoverlast op de Mesdaglaan, Rembrandtlaan en Julianalaan. 
• Het rij- en parkeergedrag bij winkelcentrum Palet en de verkeerssituatie rondom Laan 

40-45 die vol komt te staan wanneer er file op de A20 is. 



• Minder geluidsoverlast 
• Zwerfvuil (x3). 
• Handhaven bij plekken waar afval wordt opgehaald, zodat het niet verloederd. In 

verschillende talen naar bewoners communiceren hoe het afval ophalen verloopt.  
• Meer toezicht houden op zwerfvuil. 
• Afval op straat, bij Palet (x3) en in de polder. 
• Vieze stoepen 
• Schoner maken van de straat. 
• Hondenpoep opruimen. 
• Netjes houden, speeltuinen compleet maken en de veiligheid verbeteren. 
• Geluidsoverlast door racende auto’s/motoren bij Laan 40-45. 
• Milieu 
 
Voorzieningen 
• Vernieuwing en onderhoud. 
• Onderhoud van de openbare ruimte. 
• Betere kwaliteit van de openbare ruimte en openbaar groen. 
• Groenonderhoud (x4). Verwaarloosd groen. 
• Oudere bomen laten staan in plaats van weghalen en een nieuwe boom planten. 
• Orde en netheid van groen. 
• De natuur meer laten staan door minder te maaien. 
• Groenvoorziening rondom Palet/de meesters i.p.v. een ‘schoolplein’. 
• De bosjes bij het voetbalveldje op de Tooroplaan terughalen.  
• De groenvoorziening is achteruitgegaan. Langs de Boonervliet staat meer onkruid dan 

gras. 
• Bomen rondom de Ark en Palet. 
• De wijk ruimtelijker opzetten en meer groen creëren, zoals in Maassluis West. 
• Parkeerprobleem (x5) 
• Het aantal parkeerplekken behouden. 
• Meer parkeerruimte creëren  
• De stoep vrijlaten zodat voetgangers niet gehinderd worden 
• Goede bestrating. 
• Opknappen van woningen, stoepen en straten. 
• Goed trottoirbeheer met op elke hoek een afrit voor rollators.  
• De begaanbaarheid van de trottoirs en de snelheidsmaniakken op de Rembrandtlaan. 
• Vernieuwing van straatmeubilair. 
• Infrastructuur verbeteren. 
• De mobiliteit van fietsers verbeteren. 
• Laadpunten voor elektrische auto’s. 
• Het winkelcentrum vernieuwen (x2) of renoveren waardoor het aantrekkelijker wordt 

gemaakt voor zowel bewoners als mensen van buitenaf. 
• Bankjes voor de Albert Heijn terughalen. 
• Meer voorzieningen, zoals een apotheek. 
• Kindvriendelijker maken van de wijk, zodat het aantrekkelijk wordt voor jonge gezinnen. 
• Betere speelgelegenheden. 
• Speeltuinen op de groene veldjes in de Schilderswijk. 



• Voorzieningen herstructureren en zodoende de wijk speelser inrichten. 
 
Wonen 
• Onderverhuur. 
• Huurwoningen beter isoleren. 
• Isoleren van de oudere woningen. 
• Opknappen van woningen. 
• Huurflatjes beter bijhouden. 
• Verloedering van de portiekflats tegengaan. 
• Flats vervangen door woningen. 
• Huisvesting 

 
Overig 
• Gemeente Maassluis moet goed luisteren naar de inwoners en vanuit daar een plan 

opstellen waarin de inwoners zich kunnen herkennen. 
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