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Rapportage Leefplekmeter Sluiskil en Terneuzen 

Samenvatting 
Omwonenden van de Kanaalzone bij Terneuzen en Sluiskil ervaren al jaren milieuhinder van de 

industriële activiteiten in dit gebied. In 2019 steeg het aantal klachten/meldingen bij de RUD 

Zeeland flink. Dit vormde de aanleiding voor de gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland 

om samen met diverse partijen een onderzoeksproject te starten ter verbetering van de 

omgevingskwaliteit van de Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen.  

Een van de deelonderzoeken gaat over de beleving van de leefomgeving van bewoners in 

Sluiskil en de wijk De Oude Vaart in Terneuzen. GGD Zeeland heeft dit deelonderzoek in het 

najaar van 2021 uitgevoerd. Hiervoor heeft de GGD gebruik gemaakt van het instrument 

Leefplekmeter.  

De Leefplekmeter is een instrument waarmee je met inwoners van een wijk in gesprek kunt 

gaan over hun leefplek. Aan de hand van 14 thema's geven inwoners aan wat er goed gaat in 

hun omgeving en wat er beter kan. Al die thema's hebben een relatie met de woon- en 

leefomgeving. Voor elk thema wordt door de gespreksgroepen een score gegeven van 1-10. Al 

deze scores vormen samen een cirkeldiagram, de Leefplekmeter. Zie afbeelding 1. 

Vanwege de coronamaatregelen was het pas in het najaar van 2021 mogelijk om met bewoners 

uit Sluiskil en Terneuzen live in gesprek te gaan aan de hand van de Leefplekmeter. In 

november 2021 heeft GGD Zeeland bijeenkomsten georganiseerd voor geïnteresseerde 

bewoners: 2 bijeenkomsten in Sluiskil en 2 bijeenkomsten in de wijk De Oude Vaart in 

Terneuzen. In groepjes van 5-6 personen zijn gesprekken gevoerd over hoe bewoners hun 

leefomgeving ervaren. In totaal 23 bewoners waren live aanwezig en 2 deelnemers hebben 

achteraf schriftelijk gereageerd. Bij elk thema konden de aanwezigen op post-its aangeven wat 

goed gaat en wat beter kan. In het gesprek hierover werd dit verder toe- en uitgelicht. 

De scores per thema werden in het diagram van de Leefplekmeter ingevuld. De resultaten van 

de scores van een van de 4 gespreksgroepen is in afbeelding 1 weergegeven. Deze scores zijn 

vooral indicatief. Het gaat uiteindelijk om wat in de gesprekken naar voren werd gebracht. 

 

 
 

Afbeelding 1. De Leefplekmeter met de scores per thema van een van de  4 gespreksgroepen 
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Sluiskil 

De 11 deelnemers uit Sluiskil hebben bij de 14 thema's een scala aan positieve en 

verbeterpunten aangedragen. Ze zijn positief over hun dorp. Er zijn nog voldoende 

voorzieningen, zoals winkels, een basisschool, een bibliotheek en een museum Het is er prettig 

wonen, er is voldoende groen en er zijn diverse speelplekken voor kinderen. Dit is wel 

afhankelijk van de plek waar je woont. 

Men maakt zich wel zorgen over het in stand houden van deze voorzieningen. Een aantal ervan 

is al verdwenen. De hoeveelheid arbeidsmigranten baart de bewoners zorgen. Ze gedragen zich 

anders en parkeren overal hun auto's en werkbusjes. Niet iedereen voelt zich ‘s avonds veilig 

op straat. Het onderhoud van de openbare ruimte gaat achteruit. En bewoners ervaren 

regelmatig geur- en geluidhinder van de aanwezige bedrijven langs het kanaal. Verder geven 

bewoners aan dat de Dorpsraad onvoldoende het dorp in al haar schakeringen 

vertegenwoordigt. 

Wat opvalt is dat de hinder van de bedrijven aan het Kanaal niet als eerste wordt genoemd. 

Andere aspecten in de directe woonomgeving lijken hen meer bezig te houden zoals de 

arbeidsmigranten en de terugloop van de voorzieningen. Ook voelen de bewoners zich 

onvoldoende gehoord door de gemeente Terneuzen. Als voorbeeld wordt genoemd de overlast 

van het grondwaterpeil op een aantal plekken in het dorp. Ook de overlast die jongeren kunnen 

geven wordt genoemd. 

De Oude Vaart in Terneuzen 

De aanwezige bewoners (12 deelnemers waren live aanwezig en 2 deelnemers hebben achteraf 

schriftelijk gereageerd) van de wijk De Oude Vaart droegen veel zaken aan over hun woon- en 

leefomgeving. Men is trots op deze groene en gevarieerde wijk. Het is er prima wonen. Er zijn 

veel voorzieningen die lopend zijn te bereiken. 

Het vele groen heeft ook een keerzijde: in sommige gedeelten van de wijk is het 's avonds erg 

donker. Ook vanwege de beperkte verlichting. De stofhinder van het bedrijf Ovet B.V. én 

geluidhinder worden vaak als negatieve punten aangedragen. Men mist een eigen buurthuis of 

buurtvereniging om hun belangen bij de gemeente en bedrijven voor het voetlicht te brengen. 

Men name de stofhinder van bedrijven aan het Kanaal geven deze mooie, groene wijk een 

negatief ‘imago’. Voor de bewoners is het onvoldoende duidelijk waar ze met hun klachten naar 

toe kunnen. De hinder van bedrijven en bedrijfsactiviteiten langs het kanaal worden zowel in 

Sluiskil als in de wijk De Oude Vaart aan de orde gesteld. Wat opvalt is dat in Sluiskil andere 

aspecten in de leefomgeving nadrukkelijker de aandacht van de bewoners heeft. In de wijk De 

Oude Vaart wordt de stof- en geluidhinder opvallend vaak genoemd.  

Bewoners geven aan dat ze heel veel inbrengen, melden etc. Maar dat ze zich onvoldoende 

gehoord voelen. En men ziet geen actie. 

De resultaten van de gesprekken met bewoners leiden tot een aantal aanbevelingen: 

- Neem de klachten en meldingen van bewoners serieus. Ga hierover met hen in gesprek. En 

maak ook duidelijk wat je als gemeente wel of niet kunt en gaat oplossen. Of welke andere 

partij hiervoor verantwoordelijk is. Geef bewoners het gevoel dat je naar hen luistert en 
wilt helpen waar dat mogelijk is. Werk zichtbaar aan de verbeterpunten en communiceer 

hier duidelijk over. 

- Begin meteen met zaken die snel zijn te verbeteren (zichtbaarheid) en gemakkelijk zijn te 

realiseren. Ook meer communicatie en zaken uitleggen helpen om de hinder en stress die 

mensen ervaren te verminderen. 
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1. Inleiding 

 

1.1 Aanleiding 
In de Kanaalzone bij Terneuzen en Sluiskil ligt een gebied met veel industriële activiteiten en 

een druk bevaren kanaal. Omwonenden van deze zone ervaren al jaren hinder van deze 

activiteiten. In 2019 steeg het aantal klachten/meldingen bij de Regionale Uitvoeringsdienst 

(RUD Zeeland) over de bedrijven en bedrijfsactiviteiten flink. 

Dit vormde de aanleiding voor de gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland om een 

onderzoek te starten om de omgevingskwaliteit van de Kanaalzone Sluiskil-Terneuzen te 

verbeteren. 

 

1.2 Belevingsonderzoek 
Het onderzoek omvat diverse deelonderzoeken. Een van die deelonderzoeken gaat over de 

beleving van bewoners van hun leefplek, leefomgeving. 

Dit belevingsonderzoek is door GGD Zeeland uitgevoerd. 

In het najaar van 2021 heeft de GGD de beleving van bewoners in Sluiskil en de wijk De Oude 

Vaart in Terneuzen in beeld gebracht met behulp van de Leefplekmeter. In deze rapportage 

wordt verslag gedaan van het onderzoek met de Leefplekmeter. 

 

1.3 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het onderzoek en dit deelonderzoek in opdracht van de gemeente 

Terneuzen en de provincie Zeeland kort toegelicht. 

Hoofdstuk 3 gaat kort in op de uitgevoerde belevingsonderzoeken. 

Hoofdstuk 4 beschrijft de uitvoering van de Leefplekmeter in Sluiskil en de wijk De Oude Vaart. 

De conclusies en aanbevelingen van de uitgevoerde Leefplekmeter zijn te lezen in hoofdstuk 5. 

Deze rapportage kent 2 bijlagen.    

 

2. Onderzoek omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen 
 

2.1 Stand van zaken onderzoek omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil – Terneuzen 
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door RUD Zeeland, DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD 

Zeeland, Rijkswaterstaat, North Sea Port, gemeente Terneuzen en de Provincie Zeeland. 

Op verschillende manieren wordt de oorzaak van de stijging in het aantal klachten onderzocht. 

Partijen doen onderzoek naar de beleving, vergunningverlening, toezicht en handhaving, 

emissies en luchtkwaliteit. Daarnaast zetten Rijkswaterstaat en North Sea Port zich in voor het 

uitbreiden van walstroom. 

In september 2020 is het onderzoek Verbetering Omgevingskwaliteit Kanaalzone Sluiskil - 

Terneuzen in opdracht van de gemeente Terneuzen en de provincie Zeeland gestart. In mei 

2021 waren de tussenresultaten van dit onderzoek bekend. Eind 2021 wordt het definitieve 

eindrapport opgeleverd. De resultaten en aanbevelingen uit deze rapportage vormen een 

bouwsteen voor de eindrapportage. De uitvoering van oplossingen maakt geen onderdeel uit 

van dit onderzoek. 

Het projectplan en de tussenrapportage zijn te vinden op de website van RUD Zeeland: 

Onderzoek kanaalzone - RUD Zeeland (rud-zeeland.nl). 
 

2.2 Informatiebijeenkomst op 29 september 2021 
Op wo. 29 september jl. organiseerden de partijen in het gebouw van BioBase in Terneuzen 

samen met een aantal bedrijven uit de Kanaalzone een informatiebijeenkomst over de stand 

van zaken van de verschillende deelonderzoeken. 

Voor deze informatiebijeenkomst werden de bewoners uit Sluiskil en uit de wijk De Oude Vaart 

uitgenodigd. Uit deze 2 wijken van Terneuzen kwamen de meeste milieuklachten over de 

omgeving. 

https://www.rud-zeeland.nl/Producten_en_diensten/Onderzoek_kanaalzone
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Ook GGD Zeeland was daarbij aanwezig om een toelichting te geven op de uitgevoerde 

gezondheidsmonitor 2020 en over de te houden bijeenkomsten voor de Leefplekmeter. Op de 

GGD-stand konden individuele vragen worden beantwoord en werden bewoners enthousiast 

gemaakt om deel te nemen aan de bijeenkomst Leefplekmeter. Bewoners konden ook 

schriftelijke vragen indienen. De antwoorden op deze vragen zijn te vinden op de website van 

RUD Zeeland. Ook de nieuwsbrieven behorend bij dit onderzoek zijn daar te vinden. 

 

3. Belevingsonderzoeken 

3.1 Gezondheidsmonitor 2020 
GGD Zeeland heeft een onderzoek uitgevoerd onder inwoners van de provincie Zeeland naar de 

beleving van hun gezondheid. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Gezondheidsmonitor voor 

volwassenen en ouderen. Deze wordt elke vier jaar uitgevoerd. Dit landelijke onderzoek is in de 

gemeente Terneuzen aangevuld met vragen over de thema’s geluid-, geur- en stofhinder en 

risicobeleving. De resultaten van deze monitor zijn beschikbaar. Op dit moment wordt er een 

rapportage opgesteld voor de gemeente Terneuzen waarin op wijkniveau de cijfers worden 

gepresenteerd en vergeleken met eerdere jaren (zie www.zeelandscan.nl). 

  

3.2 Leefplekmeter 

Het gebruik van de Leefplekmeter is een andere methode om de beleving van inwoners, 

specifiek over hun leefomgeving, in beeld te brengen. De gebruiker van dit instrument gaat 

daarbij met groepjes bewoners in gesprek over de beleving van hun directe woon- en 

leefomgeving, hun zogenaamde leefplek. GGD Zeeland heeft de Leefplekmeter vanwege de 

coronasituatie pas in het najaar van 2021 kunnen inzetten. 

 

3.3 Wat is de Leefplekmeter? 
De Leefplekmeter is een instrument waarmee je met bijvoorbeeld inwoners van een gemeente 

in gesprek gaat over hun leefplek. De Leefplekmeter is opgebouwd uit 14 thema’s waarvan 

bekend is dat ze invloed hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. De gebruikers 

scoren de thema’s om sterke en zwakke punten in kaart te brengen. De scores van alle 14 

thema’s komen samen in een cirkeldiagram: de Leefplekmeter. Iedere deelnemer scoort deze 

thema’s zelf. Daardoor geven de resultaten goed weer wat inwoners van hun leefplek vinden. 

Deze scores zijn vooral indicatief. Het gaat er vooral om wat de bewoners in het gezamenlijke 

groepsgesprek aan de orde stellen. 

 

In afbeelding 1 staan de 14 thema’s en de manier waarop kan worden gescoord. 

 

 
Afbeelding 1. De Leefplekmeter met de 14 thema’s 
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3.4 Waarom de Leefplekmeter gebruiken? 
De inrichting van de leefomgeving heeft invloed op onze gezondheid. Zo kan het wonen in een 

buurt met bijvoorbeeld verouderde woningen, weinig groen, veel geluidhinder en een slechte 

luchtkwaliteit het risico op gezondheidsproblemen vergroten. Ook het ervaren van hinder en 

onveiligheid in je buurt kunnen dit risico vergroten. 

Aan de andere kant kan de inrichting van je woon- en leefomgeving een positieve bijdrage 

leveren aan je gezondheid. Bijvoorbeeld het verminderen van stress in een stille omgeving met 

veel groen en prettige ontmoetingsplekken. 

De Leefplekmeter als instrument kan mensen helpen in beeld te krijgen welke positieve en 

negatieve aspecten de beleving van hun gezondheid kunnen beïnvloeden. Door hierover samen 

met andere buurtbewoners in gesprek te gaan, kan er een gezamenlijk beeld worden gevormd 

van aspecten die meer of minder invloed hebben op de beleving van je leefplek. 

Meer informatie over de Leefplekmeter is te vinden op: De Leefplekmeter | Wat vind je van je 

leefplek? - Pharos. 

 

4. Uitvoering Leefplekmeter in Sluiskil en de wijk De Oude Vaart 
 

4.1 Voorbereiding en werving 
Adviseurs Publieke Gezondheid en adviseurs Milieu en Gezondheid van GGD Zeeland hebben 

de uitvoering van het instrument Leefplekmeter voorbereid en in de praktijk uitgevoerd. 

Ter voorbereiding van de sessies is er een gesprek gevoerd met de wijkcoördinator van Sluiskil. 

Bewoners van Sluiskil zijn in 2019 betrokken geweest bij de zogenaamde wijkschouw in de 

gemeente. De Dorpsraad heeft op basis van deze wijkschouw een 8 puntenplan opgesteld. In 

hoofdstuk 5.1 wordt hier uitgebreider op ingegaan. 

In samenwerking met de RUD Zeeland en de gemeente Terneuzen (communicatie en 

wijkcoördinatoren) zijn bewoners uit Sluiskil en de wijk De Oude Vaart uit Terneuzen geworven 

voor deelname aan de Leefplekmeter. Dit is onder meer gebeurd via sociale media, radio, 

nieuwbrieven, berichten op de websites van de GGD, gemeente Terneuzen en de RUD, mails 

via wijkcoördinatoren. En op de informatiebijeenkomst op 29 september jl. in BioBase (zie ook 

bij hoofdstuk 2) is een oproep gedaan aan de aanwezige wijkbewoners om zich hiervoor aan te 

melden. Daar hebben ook meerdere aanwezigen gebruik van gemaakt.  

 
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een deelname van 23 mensen (en 2 mensen hebben 

schriftelijk gereageerd) aan de sessies in Sluiskil en Oude Vaart. De recente coronamaatregelen 

zorgden er voor dat enkele deelnemers op het laatst afzegden en schriftelijk reageerden. 

 

4.2 Resultaten uitvoering Leefplekmeter in Sluiskil en de wijk De Oude Vaart in Terneuzen 
Op woensdag 10 november is de Leefplekmeter uitgevoerd in ’t Meulengat in Sluiskil. ’s 

Middags van 14.00 – 16.00 uur was er een gespreksgroep met 5 bewoners. Ook ’s avonds is er 

een gespreksgroep gehouden in Sluiskil met een groep van 6 inwoners. 

Op woensdagavond 17 november zijn er 2 gespreksgroepen gehouden van 19.00 – 21.00 uur in 

de basisschool De Oude Vaart in Terneuzen, ieder met 6 inwoners. 

De bijeenkomsten met de gesprekgroepen verliepen op de volgende manier. De bijeenkomsten 

zijn onder de geldende coronamaatregelen uitgevoerd. De Leefplekmeter (zie afbeelding 1 en 

figuur 1) was op posterformaat afgedrukt en op een flipover geplakt. 

Na een korte inleiding over het onderzoek in Sluiskil en Terneuzen volgde een toelichting op het 

instrument Leefplekmeter. Iedere deelnemer ontving het boekje over de Leefplekmeter met 

daarin een weergave van de 14 thema’s. Per thema konden de deelnemers aangeven wat 

volgens hen goed gaat en wat beter kan in hun eigen leefomgeving. Er werd gewerkt met post-

its met verschillende kleuren. En er werd gezamenlijk een score van 1-10 bepaald per thema. De 

post-its werden op de poster geplakt (zie figuur 1). 

In alle groepen ontstonden spontaan goede en verdiepende gesprekken n.a.v. de verschillende 

thema’s. 

https://www.pharos.nl/kennisbank/de-leefplekmeter-wat-vind-je-van-je-leefplek/
https://www.pharos.nl/kennisbank/de-leefplekmeter-wat-vind-je-van-je-leefplek/
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Figuur 1  Poster Leefplekmeter met post-its per thema 
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Samenvatting resultaten Leefplekmeter 

De resultaten van de gesprekken en van de ingevulde post-its en de scores zijn in bijlage 1 en 2 verwerkt. In de groepen zijn veel opmerkingen 

geplaatst over de 14 verschillende thema’s. Voor het overzicht zijn de opmerkingen samengevat in onderstaande tabellen 1 en 2. 

 
Tabel 1. Samenvatting resultaten gesprekken bewoners Sluiskil op 10 november 2021  

 
Thema Leefplekmeter Bewoners uit Sluiskil op wo. 10 november 2021 Groepsscore 

 

Wat gaat goed? 

 

Wat kan beter? 

Groep 1 

(n = 5) 

Groep 2 

(n = 6) 

Gemiddelde 

score 

1. Bewegen Voldoende voet- en fietspaden Geparkeerde auto’s en onvoldoende 

onderhoud belemmeren veilig gebruik van 

voet- en fietspaden 

 

6,5 5 6- 

2. Openbaar vervoer Gelukkig rijden de bussen nog Slechte verbinding naar elders en niet altijd 

logische opstapplaatsen 

Er wordt weinig gebruik gemaakt van de bus 

5- 5 5 

3. Verkeer en 

parkeren 

Voldoende parkeerplaatsen Er wordt vaak geparkeerd op plekken waar het 

niet mag of niet veilig is. Veel auto’s per 

huishouden (o.a. van arbeidsmigranten). 

Ontbreken van walstroom en daardoor hinder 

van scheepsmotoren 

4 4,5 4+ 

4. Straten en 

openbare ruimtes 

Op zich vindt bijna iedereen het prettig 

wonen in Sluiskil. Er zijn goede en minder 

goede gedeelten. 

Leefomgeving gaat achteruit door o.a. 

bedrijven en arbeidsmigranten. Het wordt 

minder gezellig en onveiliger. 

7- 6 6,5 

5. Natuur en groen Genoeg groen en een park. Paden in het park zijn slecht onderhouden. En 

luchtkwaliteit is slecht vanwege industrie langs 

het kanaal 

8 7- 7,5 

6. Spelen en 

recreatie 

Voldoende speelplekken buiten en een 

speeltuin. 

Weinig of geen recreatie- en 

spelmogelijkheden voor oudere kinderen 

(voetbalvereniging is recent gestopt) 

 

5,5 

 

5,5 

 

5,5 

7. Voorzieningen Essentiële voorzieningen zijn er nog zoals 

winkels, basisschool, museum en 

bibliotheek 

Te weinig sportvoorzieningen en niet alle 

winkels goed bereikbaar voor mensen zonder 

auto. 

 

7- 

 

7- 

 

7- 

8. Werk- en 

werkgele-genheid 

Vooral veel werk in de industrie Zeeuws-Vlaanderen ligt geïsoleerd. Daardoor 

onvoldoende diversiteit aan bedrijven en 

opleidingen. 

 

6,5 

 

- 

 

6,5 

9. Wonen Aantrekkelijk om in dit dorp te wonen Woningen opgekocht om duur te verhuren aan 

o.a. arbeidsmigranten (Homeflex). Te weinig 

passende woningen voor ouderen. Grondwater 

7 5 6 
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Thema Leefplekmeter Bewoners uit Sluiskil op wo. 10 november 2021 Groepsscore 

 

Wat gaat goed? 

 

Wat kan beter? 

Groep 1 

(n = 5) 

Groep 2 

(n = 6) 

Gemiddelde 

score 

veroorzaakt veel overlast in huizen van 

bewoners. 

10. Sociale contacten Genoeg plekken om elkaar te ontmoeten 

(Dorpshuis, Skivereniging, Talent, e.d.) 

Sluiting van diverse voorzieningen heeft effect 

op de sociale contacten. 

Sfeer onder de jongeren is aan het 

verslechteren (landelijk probleem?). 

 

6 

 

6,5 

 

6+ 

11. Identiteit Ik voel me thuis in het dorp Mensen buiten Sluiskil hebben een negatief 

beeld van het dorp. 

6 - 6 

12. Veiligheid Overdag is het er gezellig Vooral ’s avonds niet veilig vanwege overlast 

door jongeren en agressieve honden. 

's Avonds op de fiets naar sportvoorzieningen 

in Terneuzen wordt als onveilig ervaren. 

6,5 4,5 5,5 

13. Schoon en netjes Vanwege de tijd geen groepsgesprek; wel 

een score gegeven. 

Vanwege de tijd geen groepsgesprek 7 - 7 

14. Meedoen en 

meepraten 

Er zijn genoeg mensen die bereid zijn om 

activiteiten te organiseren.  

Goed met de buren. 

Huidige Dorpsraad vertegenwoordigt 

onvoldoende de bewoners van Sluiskil.  

Daardoor voelt men zich onvoldoende gehoord 

door de gemeente. 

 

7 

 

- 

 

7 

 

 
Tabel 2. Samenvatting resultaten gesprekken bewoners wijk De Oude Vaart in Terneuzen op 17 november 2021  

Thema Leefplekmeter Bewoners uit wijk De Oude Vaart Terneuzen op wo. 17 november 2021 Groepsscore1 

 

Wat gaat goed? 

 

Wat kan beter? 

Groep 1 

(n = 6) 

Groep 2 

(n = 6) 

Gemiddelde 

score 

1. Bewegen Er zijn voldoende voet- en fietspaden. 

Mooie wijk om te wandelen. 

Op diverse plekken in de wijk is er onvoldoende 

verlichting. Fietspad Oude Vaart is verdwenen! 

Door graafwerkzaamheden en door het vele 

groen veel losliggende tegels/wegdek. 

 

6 

 

6 

 

6 

2. Openbaar 

vervoer 

Bushaltes op loopafstand (van scholen en 

winkels). 

Met name ov naar buiten Zeeland (o.a. België) 

kan beter. Tol voor de tunnel blijft een doorn in 

het oog. 

 

6 

 

6,5 

 

6+ 

 
1 Inclusief 2 schriftelijke reacties van bewoners 
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Thema Leefplekmeter Bewoners uit wijk De Oude Vaart Terneuzen op wo. 17 november 2021 Groepsscore1 

 

Wat gaat goed? 

 

Wat kan beter? 

Groep 1 

(n = 6) 

Groep 2 

(n = 6) 

Gemiddelde 

score 

Mogelijk meer gebruik van het OV als er meer 

haltes zijn en bussen frequenter rijden.    

3. Verkeer en 

parkeren 

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid 

in de wijk. 

Doorgaande wegen zijn soms racebanen! 

Handhaving kan beter, ook vanuit 

(verkeers)veiligheid.  

Meer snelheidsbeperkende maatregelen 

nemen. 

 

6 

 

6 

 

6 

4. Straten en 

openbare ruimtes 

Mooi aangelegde en rustige wijk met veel 

groen en  waterpartijen. 

Het vele groen heeft ook zijn keerzijde: donkere 

plekken, onvoldoende onderhoud en 

verlichting. 

Geluidoverlast van bedrijven, overdag en ‘s 

nachts. 

Stofoverlast van Ovet, vooral bij zuidwesten 

wind. 

 

5 

 

8- 

 

6,5 

5. Natuur en groen Veel groen, vijver en bloembermen. Onderhoud van het groen is onder de maat. 

Het gras deels vervangen door wilde 

bloemenveldjes en bermen. Misschien mogen 

bewoners zelf stukjes groen onderhouden? 

En hinder van bedrijven (stof en geluid). 

 

6 

 

7+ 

 

6.5 

6. Spelen en 

recreatie 

Voldoende speelplekken en 

speeltoestellen voor kinderen. Er is ook 

een sportpark. 

Buitenspeellocaties niet altijd veilig te bereiken, 

zoals bij het speelplein. 

Spelen op straat wordt belemmerd door 

geparkeerde auto’s. 

 

7 

 

8- 

 

7,5 

7. Voorzieningen Veel voorzieningen in de directe 

omgeving: scholen, winkels, theater, 

sportmogelijkheden, etc. 

Terugloop winkelbezetting, met name in het 

centrum 

8 8,5 8+ 

8. Werk- en 

werkgelegenheid 

Door de vele industrie in de Kanaalzone is 

er voldoende werk, vooral in de techniek 

en chemie. 

Westerschelde blijft een barrière: daardoor 

vertrekken jongeren voor opleidingen en banen 

naar elders, vaak buiten Zeeland. En ze komen 

niet meer terug.  

Door komst van de tunnel zijn veel 

overheidsinstellingen verdwenen uit Zeeuws-

Vlaanderen. 

 

7 

 

7 

 

7 

9. Wonen Fijne wijk om te wonen. Diversiteit aan 

woningen en ruim aanbod. 

Beperkt aantal betaalbare en 

levensloopbestendige woningen voor starters 

en ouderen. 

 

6 

 

8- 

 

7 
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Thema Leefplekmeter Bewoners uit wijk De Oude Vaart Terneuzen op wo. 17 november 2021 Groepsscore1 

 

Wat gaat goed? 

 

Wat kan beter? 

Groep 1 

(n = 6) 

Groep 2 

(n = 6) 

Gemiddelde 

score 

Ook hier worden de huizen erg duur en zijn de 

huurprijzen hoog. 

Behoefte aan een gemeentelijke visie en 

ondersteuning op het verduurzamen van 

woningen.  

10. Sociale contacten Goede buren en voldoende 

mogelijkheden voor ontmoeting in de 

buurt. 

Betrokkenheid wordt minder; ieder voor zich. 

Men mist een buurthuis of klein cafeétje 

(buurthuis is recent opgeheven). 

 

7 

 

5 

 

6 

11. Identiteit Populaire wijk om te wonen. Men ervaart 

de wijk als rustig en veilig. 

Stofhinder hoort ook bij de identiteit van deze 

wijk! 

Men mist een buurtvereniging. Er zijn weinig 

activiteiten, specifiek voor deze wijk. 

 

8 

 

8 

 

8 

12. Veiligheid Redelijk veilige buurt waar zelden iets 

bijzonders gebeurt. 

Slecht verlichte plekken in de wijk! Sommigen 

lopen ’s avonds met zaklantaarn op straat. 

Hinder door vuurwerk en te hard rijdende 

auto’s en motoren. 

 

7 

 

5,5 

 

6+ 

13. Schoon en netjes Over het algemeen een schone en nette 

buurt. 

Zwerfvuil en vandalisme. Prullenbakken zouden 

vaker moeten worden geleegd. 

 

6 

 

6,5 

 

6+ 

14. Meedoen en 

meepraten 

Er worden door de gemeente regelmatig   

informatieavonden georganiseerd in het 

buurthuis Kameleon, samen met de wijk 

Triniteit. 

Bij klachten en meldingen komt men snel 

kijken. 

Er functioneert een preventieteam in de 

wijk. 

Men mist een bewonersvereniging. 

Niet iedereen weet waar hij of zij met zijn 

klachten over o.a. stof en geluid terecht kan. 

Sommigen ervaren dat gemeente te 

afwachtend is. 

 

7 

 

6,5 

 

7- 
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Weergave scores 14 thema’s in Leefplekmeter 

In de afbeeldingen 2, 3, 4 en 5 zijn de scores per thema van de 4 gespreksgroepen 

weergegeven. In groep 2 in Sluiskil zijn niet alle thema's besproken. En voor die thema's zijn in 

de groep ook geen scores bepaald. 

 

             
  
        Afbeelding 2: Scores groep 1 Sluiskil            Afbeelding 3: Scores groep 2 Sluiskil 

 

 

          

    
Afbeelding 4: Scores groep 1 Oude Vaart   Afbeelding 5: Scores groep 2 Oude Vaart 

 

 

5. Conclusies en aanbevelingen 
 

5.1 Bespreking resultaten en conclusies: 

 

Groepsgesprekken 

Na de inleiding door de GGD ontstonden er in alle gespreksgroepen spontaan interessante 

gesprekken naar aanleiding van een thema. Er werden door de deelnemers allerlei 

opmerkingen gemaakt, suggesties gedaan en soms ook frustraties gedeeld. 

In de bijlagen 1 en 2 is dat goed terug te zien. Bij het scoren per thema viel op hoever de cijfers 

soms uit elkaar lagen. Ondanks bijvoorbeeld positieve aspecten van een thema, zorgden 

aangedragen kritische opmerkingen regelmatig voor een veel lagere score. Ook dit is te zien in 

de bijlagen 1 en 2. 
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Meerdere deelnemers gaven na afloop aan dat ze het heel interessant hadden gevonden om 

aan de gesprekken deel te nemen. Er werd ook gesuggereerd om dit vaker te doen, 

bijvoorbeeld in een bepaalde buurt of wijk. 

 

14 thema's met elkaar doorspreken vraagt veel concentratie van de deelnemers. De bewoners 

uit de wijk De Oude Vaart hadden het boekje met de 14 thema's al thuis gestuurd gekregen. 

Meerderen van hen hadden het boekje thuis goed doorgenomen en ingevuld! Dat zorgde voor 

meer tijd en ruimte voor het gesprek over wat goed gaat en wat kan worden verbeterd. 

Een interessant aspect bij de bespreking was hoe ruim je je leefplek ziet. Is dat alleen je straat 

en buurt of breder, de hele gemeente? Bij het beoordelen van diverse thema's kan dat duidelijk 

verschil opleveren, zoals bij de thema's voorzieningen en werk.  

 

Inhoudelijke aspecten gesprekken in Sluiskil (tabel 1 en bijlagen 1)  

- Over het algemeen is het prima wonen in Sluiskil. De autochtone bevolking kent elkaar 

goed. Het dorpse karakter en gezelligheid wordt gewaardeerd. 

- Maar die dorpse sfeer komt wel steeds meer onder druk. Steeds meer voorzieningen 

verdwijnen, er zijn onvoldoende vrijwilligers om activiteiten en voorzieningen in stand te 

houden. 

- Er komen steeds meer arbeidsmigranten, die onvoldoende tot niet integreren. Die komen 

om te werken en te slapen, hebben andere gewoontes, zijn ver weg van hun thuisland en 

familie, etc. 

- Het lijkt erop dat de gemeente Terneuzen onvoldoende prioriteit geeft aan het aanpakken 

van de problemen in Sluiskil. De deelnemers ervaren meer aandacht voor de bedrijven dan 

voor de inwoners van Sluiskil. 

- De aanleiding van het onderzoek naar de beleving van de bewoners van hun leefomgeving, 

is de gemelde hinder van stof, geur en geluid van de bedrijven in de Kanaalzone. Een 

omgeving waar bewoners zich aan allerhande zaken irriteren, kan er toe bijdragen dat 

mensen eerder geur- en geluidhinder ervaren en melden dan in een mooie groene wijk 

waar het prettig wonen is.  Verbeteringen in de woon- en leefomgeving kunnen een positief 

effect hebben op de mate van de ervaren milieuhinder. 

- Opvallend is dat de hinder van de bedrijven en bedrijfsactiviteiten weinig wordt genoemd. 

Andere onderwerpen zoals het parkeren, de jeugd, grondwaterproblemen en de 

arbeidsmigranten komen veel prominenter aan de orde. 

- De beoordeling van de thema’s is afhankelijk van waar je woont. Er zijn goede en minder 

goede buurten. 

- Onderwerpen die meerdere keren aan de orde kwamen: overal geparkeerde auto’s en 

werkbusjes wat veel irritatie geeft, grondwaterproblematiek, hard rijdende auto’s, jongeren 

die zich vervelen en hierdoor voelen mensen zich met name ’s avonds niet veilig. 

- Bewoners geven aan dat ze heel veel inbrengen, melden etc. Maar dat ze zich onvoldoende 

gehoord voelen. En men ziet geen actie.  

- Men vindt dat de Dorpsraad onvoldoende de bewoners vertegenwoordigt.  

- MOR-meldingen (over Milieu en Openbare Ruimte) bij de gemeente worden slecht 

afgehandeld. 

- Bij de middaggroep scoorden de thema’s openbaar vervoer, verkeer en parkeren en spelen 

en recreatie een onvoldoende. 

- Bij de avondgroep scoorden de volgende thema’s een onvoldoende: bewegen, openbaar 

vervoer, verkeer en parkeren, spelen en recreatie, wonen en veiligheid. 

Wijkschouw Sluiskil en 8 puntenplan in relatie tot de Leefplekmeter 

GGD Zeeland heeft voorafgaand aan de gesprekken met de bewoners een gesprek gehad met 

de gemeentelijke wijkcoördinator van Sluiskil. Zij heeft 2 documenten laten zien over de situatie 

in Sluiskil: de resultaten uit de wijkschouw van 9 mei 2019 en een 8 puntenplan wat vervolgens 

samen met de Dorpsraad van Sluiskil is opgesteld.  
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Dit zijn de belangrijkste punten uit deze documenten:  

- Woningbouw; nieuwbouw, slopen of vernieuwen, sociale huur, Homeflex en 

verpaupering 

- Sanering Stroodorpestraat (wijzigen van bestemmingen) 

- Beeldvorming van het groen (onderhoud en braakliggende terreinen) 

- Wenselijk maaibeleid 

- Verkeer (hinder geparkeerde auto's) 

- Versterking As (tijdens/na herindeling Kerkplein) 

- Sociaal groenbeheer activeren (voortuinen, brandgangen) 

- Problemen jongeren. 

 

Veel van de onderwerpen uit de wijkschouw en het 8 puntenplan is in de gesprekken met de 

bewoners aan de orde geweest. De wijkschouw is gedetailleerder dan wat in de gesprekken 

tijdens de Leefplekmeter aan de orde kwam. 

Wat vooral herkenbaar is, is dat de inwoners van Sluiskil bezorgd zijn over een toename aan 

verval, verwaarlozing van gebieden en oude gebouwen, onvoldoende onderhoud en overal 

auto’s geparkeerd. Dit onderstreept de noodzaak om hier gezamenlijk, gemeente en inwoners, 

mee aan het werk te gaan. 

Inhoudelijke aspecten gesprekken over de wijk De Oude Vaart (tabel 2 en bijlage 2)  

- De wijk De Oude Vaart is een prettige en fraaie wijk om te wonen. Er is veel groen en er zijn 

veel voorzieningen op loopafstand. Voor kinderen is er genoeg mogelijkheid om er te 

spelen. 

- Wat er als verbeterpunt uitspringt is de stofoverlast van Ovet en de geluidsoverlast. Dit 

kwam in een van de groepen heel vaak aan de orde. Onduidelijk is waar de geluidsoverlast 

precies vandaan komt, van welke bedrijven en/of bedrijfsactiviteiten. 

- Veiligheid, donkerte en ook hangjongeren worden meerdere keren genoemd.  

- Vaak wordt de onvoldoende verlichting genoemd en daardoor donkere plekken, met name 

in de winterperiode. Dit maakt dat bewoners zich vooral ‘s avonds soms onveilig voelen en 

dan met een zaklantaarn buiten lopen. 

- Ook het onderhoud van het groen is een aandachtspunt. Dit geldt niet voor de hele wijk. 

Groen (hegjes en struiken) verdwijnt, veel wordt gras. Wandelpaden zijn slecht 

onderhouden. Veel losse en uitstekende tegels. Maar er is ook bereidheid om de gemeente 

hierin van advies te dienen en mee te werken aan het onderhoud van kleinere stukjes 

groen. De wilde bloemenbermen worden duidelijk gewaardeerd en er mogen er meer 

komen. 

- Men vraagt zich af waar je met de klachten en meldingen naar toe kunt. De RUD is duidelijk 

niet in beeld als meldpunt. Soms wordt er bij het bedrijf gemeld en soms bij de gemeente. 

‘Pluspunt-ervaring’ van enkele aanwezigen was, dat als er gemeld wordt, er dan meestal 

vlot actie wordt ondernomen. 

- Straten en openbare ruimte scoren bij een van de groepen het laagst, de enige 

onvoldoende! Waarschijnlijk vanwege de factoren slechte verlichting, gebrekkig onderhoud 

en geluidsoverlast. 

- Men mist een eigen buurtvereniging. Wel worden er voor De Oude Vaart én de wijk Triniteit 

door de gemeente informatieavonden georganiseerd. Dat gebeurt (buiten de coronatijd) 2 - 

4 keer per jaar. Men kan dan ook meldingen doen (‘preventieteam’: gemeente, politie, 

wijkcoördinator). 

- Ook heeft men behoefte aan iets als een buurthuis of cafeétje. 
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5.2 Aanbevelingen 

 
De getoonde resultaten, de bespreking ervan en de conclusies leiden tot onderstaande 

aanbevelingen: 

- Neem de klachten en meldingen van bewoners serieus. Ga als het mogelijk is met hen 

hierover in gesprek. En maak ook duidelijk wat je als gemeente wel of niet kunt en gaat 

oplossen. Of welke andere partij hiervoor verantwoordelijk is. Geef bewoners het gevoel dat 

je naar hen luistert en wilt helpen waar dat mogelijk is. Werk zichtbaar aan de 

verbeterpunten en communiceer hier duidelijk over. 

- Bewoners van Sluiskil geven aan dat de Dorpsraad hen onvoldoende vertegenwoordigt. 

Wees hier als gemeente bewust van. Ga hierover in overleg met de Dorpsraad en met 

bewoners. Zoek naar mogelijkheden voor de bewoners van Sluiskil om hun zorgen over het 

dorp en hun suggesties voor verbeteringen te kunnen ventileren.  

- Begin meteen met zaken die snel zijn te verbeteren (zichtbaarheid) en gemakkelijk zijn te 

realiseren (‘laag hangend fruit’). Ook meer communicatie en zaken uitleggen helpen om de 

stress die mensen ervaren te verminderen. 

- Communiceer daarom helder en regelmatig naar de bewoners wat er is gedaan, wat er in 

gang is gezet en wanneer bepaalde zaken wel of niet worden opgepakt en waarom. 

- Naast het oppakken van de hierboven genoemde zaken en het beperken van de 

milieuhinder, is het zeker zo belangrijk dat de gemeente Terneuzen een visie heeft voor de 

toekomst van Sluiskil en ook voor de verschillende wijken van Terneuzen. De GGD adviseert 

de gemeente om in de op te stellen omgevingsvisie voor Terneuzen een duidelijk beeld te 

schetsen hoe de gemeente de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden ziet voor met name 

Sluiskil. In de gemeenschap van Sluiskil is daar nadrukkelijk behoefte aan. 

- Informeer de bewoners van de wijk De Oude Vaart over de gemeentelijke ambities op het 

gebied van de verduurzaming en vergroening van de wijk. Binnen de wijk zijn er bewoners 

die de gemeente hierin graag helpen en mee adviseren. 

- Zorg voor vaste aanspreekpunten binnen de gemeentelijke organisatie en/of de RUD 

Zeeland waar bewoners hun vragen, klachten en meldingen kunnen neerleggen. Daarbij is 

ook belangrijk dat bewoners te horen krijgen wat er met hun meldingen is gedaan. 

- Zorg voor korte lijnen met de bedrijven die veel overlast veroorzaken. Een aantal bedrijven 

werkt al met klankbordgroepen. Mogelijk is het aantal hiervan nog uit te breiden. 

- Op de basisschool Mozaiek in Sluiskil is ook een Leefplekmeter uitgevoerd met 

schoolkinderen. Belangrijk is dat ook de resultaten van deze gesprekken worden gedeeld 

met onder meer de ouders. Stimuleer dat de verschillende partijen aan het werk gaan met 

de door de schoolkinderen geuite wensen en ideeën. Maak resultaten zichtbaar door 

duidelijke communicatie.  
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Bijlage 1: Resultaten groepssessies Leefplekmeter met bewoners Sluiskil 

 
Bijeenkomsten Sluiskil 

- 10 november in ’t Meulengat in Sluiskil 

- Bijeenkomsten van 14.00 – 16.00 uur met 5 bewoners en van 19.00 – 21.00 uur, met 6 bewoners 

- Reacties bewoners op de 14 thema’s: 
 

Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 in Sluiskil, 10 november 2021; 14.00 – 16.00 uur 

 

1. Bewegen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Bankjes (2x) 

- Genoeg fietspaden 

- Overal veilig 

- Voet- en fietspaden 

-  

- Auto’s rijden te hard 

- Onkruid voetpad 

- Moet vaak omlopen fiets 

- Slechte kwaliteit 

- Bankjes te kort 

- Verlichting langs kanaal en weg naar brug 

- Voetpaden slecht 

- auto’s parkeren  

 

 

 

6,5 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Overlast van jeugd. Dit belemmert mensen om 

veilig te wandelen. Men voelt zich dan onveilig. 

- Voldoende voetpaden maar van slechte kwaliteit. 

- Auto’s parkeren vaak op de stoep 

 

2. Openbaar vervoer Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Ze rijden nog 

- Op tijd 

- Regelmatig en op tijd 

- We hebben elk uur een bus 

- Overstappen slecht 

- Slechte verbinding 

- Kan niet doorrijden naar Terneuzen 

- Niet op bestemming 

- Niet bereikbaar voor iedereen 

- Niet op logische plekken (weiland) 

- overstappen voor Terneuzen 

- Je moet voor veel kilometers betalen dan nodig is 

 

 

 

5- 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Slechte bereikbaarheid van o.a. het ziekenhuis 

- Dienstbaarheid bij chauffeurs is erg verminderd 
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 in Sluiskil, 10 november 2021; 14.00 – 16.00 uur 

 

- Je moet verschillend betalen voor lijndienst (ov-

chip) en belbus (is duurder); op de belbus moet je 

vaak lang wachten 

- Gele bordjes vervangen door blauw bord en wat 

betekent dit? 

3. Verkeer en parkeren Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Voldoende parkeergelegenheid 

- Van schepen geen last 

- ? 

- Slecht parkeren 

- Te hard rijden 

- Asociaal parkeren (2x) 

- Veiligheid nihil m.b.t. spelende kinderen 

- Te weinig parkeerplek 

- Luchtkwaliteit is heel, heel slecht 

- Snelheid en parkeerplekken 

 

4 

 

* 

Oordeel is 

afhankelijk 

waar je woont 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Wel voldoende plek voor parkeren van vrachtauto’s - Veel parkeerplekken in beslag genomen door 

arbeidsmigranten met hun werkbusjes. En vaak 

wonen ze met meerderen in één huis met veel 

auto’s/busjes 

- Er is geen handhaving 

- Auto’s op de stoepen geparkeerd 

- Speelveld/grasveld staat vol met auto’s 

 

4. Straten en openbare 

ruimtes 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Prachtige omgeving 

- Mooie ligging 

- Langs kanaal lopen overdag 

- Woon hier graag 

- Speelterreinen voor kinderen 

-  

 

- Staat gebouwen loopt achteruit 

- Onaantrekkelijk door bepaalde bedrijven 

- Voelt niet veilig ’s avonds 

- Invloed van industrie 

- Het park wordt verwaarloosd 

- Leefomgeving gaat achteruit door bedrijven en 

arbeidsimmigranten 

 

 

 

7- 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Het ligt er wel aan waar je woont in Sluiskil 

- In centrum van het dorp geen last van de 

scheepvaart 

- Er is genoeg te doen, maar we missen de 

vrijwilligers (landelijk probleem) 

-  

- Met name de bedrijven en soort bedrijven maken 

het onaantrekkelijk in Sluiskil 

- Stofoverlast van fijn en grof stof en geluidoverlast 

van o.a. arbeidsmigranten 

- Sociale samenhang was goed maar gaat achteruit 

- Autochtonen vertrekken naar Terneuzen 

 

5. Natuur en groen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 in Sluiskil, 10 november 2021; 14.00 – 16.00 uur 

 

 - Redelijk toegankelijk 

- Genoeg groen (2x) 

- Voldoende groene plekken 

- Goed onderhouden 

- Positief, goed 

- Veel groen door heel Sluiskil 

- Onkruid op straat 

- Veel te veel bomen gekapt in Sluiskilse ‘bos’ 

- Slechte luchtkwaliteit 

- Meer aandacht aan het dorp in het geheel 

 

 

8 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Park is vervallen maar wordt nu hersteld -   

6. Spelen en recreatie Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Goed dat er een speeltuin is 

- Openbare speelruimte goed 

- Meerdere kansen om buiten te spelen en veilig ook 

- Goede speeltuintjes voor jongere kinderen 

- Wel speeltuin; meer aandacht voor lidmaatschap te 

steunen van dorpsbewoners 

- Niet goed dat sommige kinderen niet toegelaten 

worden 

- Te weinig gelegenheid tot recreëren/spelen voor 

oudere kinderen 

- Niks voor jongeren 12- 18 jaar 

- Geen ruimte voor jeugd van 12-18 jaar 

 

5,5* 

* 

Cijfers liggen 

ver uit elkaar 

en waardering 

verschilt per 

leeftijdsgroep 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Tennisvereniging leeft nog… - Voor de speeltuin die door Stichting wordt beheerd 

moet je voor betalen (€ 0,50 per keer; € 10 per 

jaar?) voor sommigen te duur 

- Stichting zorgt goed voor de speeltuin 

- Voetbal is failliet! 

- Bestuur speeltuin ‘De Miertjes’ houdt er mee op en 

er zijn geen nieuwe vrijwilligers. Zie nieuwbericht 

bij voetnoot 2 

 

7. Voorzieningen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groeps-score 

 - Essentiële voorzieningen hebben wij 

- Winkels goed en voorzieningen redelijk 

- Winkels en voorzieningen goed 

- Niets voor de jeugd 

- Meer winkels nodig voor mensen zonder transport 

- Onvoldoende voorzieningen 

- Jammer dat 55+ - recreatie alleen overdag 

toegankelijk is 

 

 

7- 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Regiobank gaat ook weg  

 
2 Noodkreet van speeltuin De Miertjes in Sluiskil: 'Het zou verschrikkelijk zijn als de speeltuin er niet meer is' - Omroep Zeeland 

https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/130586/Noodkreet-van-speeltuin-De-Miertjes-in-Sluiskil-Het-zou-verschrikkelijk-zijn-als-de-speeltuin-er-niet-meer-is
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 in Sluiskil, 10 november 2021; 14.00 – 16.00 uur 

 

- Het is afhankelijk van je leeftijd en of je een auto 

hebt wat je van de voorzieningen vindt. Het heeft 

ermee te maken hoe mobiel je bent 

8. Werk en 

werkgelegenheid 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Genoeg werkgelegenheid 

- Wel veel werk, minder voor omwonende 

- Veel vraag om werkers in industrie met 

mogelijkheden voor trainingen 

- Wel erbuiten 

- Meer als voldoende grond beschikbaar voor andere 

soort bedrijven 

- Onvoldoende diversiteit bedrijven 

- Mogelijkheid moeilijk te vinden 

- Voor UWV moet men naar Goes; er behoort een 

kantoor in Terneuzen te zijn 

- Niet in Sluiskil 

 

 

 

6,5 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Vooral vervuilende bedrijven 

- Zeeuws-Vlaanderen ligt geïsoleerd. Daardoor voel 

je sneller de beperkingen als het gaat over het 

vinden van geschikt werk. 

 

9. Wonen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Ja, aanbod aantrekkelijk; situatie om te blijven 

wonen 

- In bepaalde plekken wel betaalbaar 

- Wel leuke woningen 

- Ouderwets dorp, is wel aantrekkelijk 

- Goed wonen 

- Wonen niet door arbeidsmigranten 

- Problemen met woningen in slechte wijken i.v.m. 

problemen met omgeving 

- Woningen zijn niet betaalbaar; zelfs voor huizen 

met wateroverlast 

- Omgeving bedrijven soms overlast van uitstoot 

- Voorrang bedrijven t.o.v. bewoners 

 

 

 

7 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Veel laagbouw! - Ook hier prijsstijgingen (landelijk beeld) 

- Huizen worden opgekocht en voor hoge bedragen 

verhuurd aan o.a. arbeidsmigranten 

- Diverse negatieve opmerkingen werden er 

gemaakt over Homeflex; zie voetnoot 3 

- Ouderen hebben weinig geld om hun huis goed te 

onderhouden; daar zou meer aandacht voor 

moeten zijn. 

 

10. Sociale contacten Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 
3 Een flexibele woonoplossing in Zeeuws-Vlaanderen (homeflex.nl) 

https://www.homeflex.nl/projecten/sluiskil
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 in Sluiskil, 10 november 2021; 14.00 – 16.00 uur 

 

 - Wel voor ouderen 

- Er zijn plekken genoeg om elkaar te ontmoeten 

- Goed, vriendelijk op straat 

- Genoeg gebouwen die beschikbaar konden wezen 

- i.v.m. corona veel minder activiteiten? 

- minder goed door sluiten van verschillende zaken 

- geen ontmoetingsmogelijkheden voor jongeren 

(dansbijeenkomsten clubs) 

- geen gelegenheid om verschillende soorten 

mensen te ontmoeten; alles is bijna “verzuild” 

- kerken die sluiten en sociale kontakten die achteruit 

gaan door kosten voor onderhoud 

- Wens van een van de aanwezigen: meer integratie 

tussen arbeidsmigranten en autochtone bevolking 

zou tot stand moeten komen 

- Voorkomen dat we een ‘racistisch’ dorp worden 

 

 

 

 

 

6 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Mensen zijn hier vriendelijk naar elkaar; door de 

arbeidsmigranten dreigt dit te veranderen 

- Door veel arbeidsmigranten verliezen we een deel 

van de sociale samenhang 

- Arbeidsmigranten integreren nauwelijks (op een 

enkeling na) en dat komt het dorp niet ten goede. 

- Sluitingen van diverse voorzieningen heeft invloed 

op de sociale contacten. 

- Sfeer onder de jongeren is aan het verslechteren. 

-  

 

11. Identiteit Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Voel me hier thuis (2x) 

- Van buiten goed beeld 

- Interessante geschiedenis 

-  

- Mensen buiten Sluiskil oordelen veel harder over 

Sluiskil dan de inwoners 

- Slecht beeld van omwonende 

- Staat bekend door stank 

- Geen voldoende activiteiten 

- Mensen van buiten Sluiskil hebben er geen goede 

indruk over 

 

 

 

6 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  -   

12. Veiligheid Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Vanwege de tijd geen groepsgesprek; alleen 

groepsscore 

 6,5 

 

13. Schoon en netjes Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Vanwege de tijd geen groepsgesprek; alleen 

groepsscore 

 7 

14. Meedoen en 

meepraten 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Ik vind het geweldig om te doen - Ze luisteren alleen maar  
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 in Sluiskil, 10 november 2021; 14.00 – 16.00 uur 

 

- Enige verbetering t.o.v. het verleden 

- Er zijn mensen genoeg die bereid zijn om actie te 

nemen en vergadering te regelen 

- Wel bij de buren, etc. 

- Moeilijke bereikbaarheid van overheid, b.v. 

gemeente 

- Onvoldoende gehoord 

- Geen vervolg 

-  

 

7 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  -   

 

 

Thema Leefplekmeter 

 

Groep 2 in Sluiskil, 10 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

1. Bewegen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Fietspaden rond Sluiskil zijn goed 

- De 2 rotondes 

- Voldoende ingericht 

- Genoeg voetpaden 

-  

- Hard rijden 

- Onderhoud 

- Veel voetpaden in slechte staat 

- Diverse straten in slechte staat 

- Geparkeerde auto’s: binnen de bochten, veel auto’s 

per huis, bij in- en uitritten, langs kanaal verkeerd 

parkeren (op fietsstroken) en op voetpaden 

- Te weinig op- en afgangen voor rollators en 

kinderwagens 

- Voetpad bij Pierssens slecht 

- Voetpaden slecht bereikbaar i.v.m. scheve tegels, 

overhangende takken en geparkeerde auto’s  

 

 

 

5 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Er zijn te veel auto’s in Sluiskil en die staan op 

verkeerde plek geparkeerd; b.v. huishoudens van 

arbeidsmigranten met meerdere personen in één 

huis met meerdere auto’s én meerdere 

werkbusjes!  

 

2. Openbaar vervoer Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Goed dat het er is 

- opstapplaatsen 

- te weinig dienst 

- grote omweg Sluiskil naar school 

- sinds de tunnel is de bus wel slechter geworden 

- kortere routes en minder roverstappen 

- prijsverschil belbus en lijndienst;  

 

 

 

3 



 

25 
Rapportage Leefplekmeter Sluiskil Terneuzen 2021, GGD Zeeland            
 

Thema Leefplekmeter 

 

Groep 2 in Sluiskil, 10 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

- slechte busverbinding 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Beperkte dienstregeling; stopt na 19.00 uur 

- Opstapplaats voor ouderen op slechte plekken 

- Behoefte is er zeker wel; maar vanwege de 

beperktheid van dienstregeling, de 

onbetrouwbaarheid of de bus rijdt, en de   

opstapplaatsen e.d. wordt er te weinig gebruik van 

gemaakt. 

 

3. Verkeer en parkeren Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Voldoende parkeerplaatsen (2x) - Gebruik van parkeerplaatsen 

- Veel te hard gereden (3x) 

- Slecht parkeren 

- Te veel auto’s per woning 

- Walstroom voor scheepvaart; overlast scheepvaart 

die overnachten aan de kade (2x) 

- Stank en geluid, draaiende aggregaten 

- Veel uitstoot van schepen 

- Straten aanpassen voor breedte of verleggen 

- Lopen midden op de weg 

- Parkeren tot in de bocht 

 

 

 

4,5 

 

 

* 

Beoordeling 

o.a. 

afhankelijk 

van waar je 

woont 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Niet of nauwelijks gehandhaafd 

- Een van deelnemers telde in zijn straat 17 borden 

‘verboden te parkeren’.. 

- Vervuilende rook van zandzuiger in het kanaal 

- Eigenaar woning zou zelf voor voldoende 

parkeerplaatsen moeten zorgen 

- MOR-melding aan gemeente Terneuzen: daar 

wordt niets mee gedaan 

 

4. Straten en openbare 

ruimtes 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - S.K.I. Meulengat activiteiten 

- Achterzijde goed 

- Veel open ruimte 

- Gezellig buurtschap 

- Brandgangen grote zooi 

- ’s avonds en ook overdag niet veilig i.v.m. 

“vechthonden” 

 

 

 

6 
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 2 in Sluiskil, 10 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

- Goede contacten 

- Contacten onderling 

- Beleving algemeen 

 

- Wij gaan met onze kinderen niet meer door de 

poort 

- Handhaven! 

- ‘s avonds soms dreigend, vuurwerk 

- Wordt minder gezellig, meer verpaupering 

- Gemeenschap wordt ondermijnd door grote 

hoeveelheid arbeidsmigranten  

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -   

-  

 

- Een van de deelnemers wil verhuizen: maar waar 

kun je dan naar toe? 

- Laatste café is dicht gegaan 

- Het was er goed, maar het wordt steeds minder; 

ook qua organisatie van evenementen 

- Bij arbeidsmigranten geen binding met de buurt 

- Betere en mindere buurten; onderhoud vooral in 

de duurdere straten (Baljuwlaan) 

- Hinder van loslopende ‘vechthonden’ 

- Weinig woonruimte en wie kan verhuist 

 

5. Natuur en groen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Groot deel is netjes maar andere delen kan veel 

beter 

- Snel buiten en in de stad 

- Grasvelden worden goed onderhouden 

- Heel veel groen en een park 

- Voldoende groen 

-  

- Park niet kindvriendelijk en slecht verlicht 

- Wat gemaaid is, wordt slecht opgeruimd 

- De paden in park zijn slecht onderhouden 

- Veel onkruid in de straten (2x) 

- Midden in het dorp wat meer groen 

- Paden in het park zijn gevaarlijk hobbelig 

geworden 

 

 

7- 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Bezorgdheid bij een van de bewoners over 

grondwatervervuiling bij Stroodorpe (vroeger 

vuilnisbelt en gasfabriek); geen riolering bij buren 

 

6. Spelen en recreatie Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Kinderen kunnen buiten spelen; helaas doen ze dat 

te weinig 

- Veel open groene plekken 

-  

- Vanaf 8 jaar niets meer te doen 

- Weinig tot geen sporten 

- Onderhoud opruimen 

- Voetbal weg 

- Speeltuin in de Mietjes weg (klopt dit?) 

- Te weinig of geen participatie tussen jong en oud 

- Te weinig plekken of sportgelegenheid 

 

 

5,5 
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 2 in Sluiskil, 10 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - steeds minder mogelijkheden, voetbal ook gestopt 

- auto’s worden geparkeerd op speelplekken 

- voor sport ga je naar Terneuzen; ’s avonds in 

donker fietsen kinderen en jongeren niet naar 

Terneuzen (te gevaarlijk, te donker, moeten over 

industrieterrein) 

- veel vrijwilligers zijn weggevallen 

- kinderen worden weggestuurd vanwege lawaai 

wat ze volgens sommigen veroorzaken 

- één van de ouders is positief bezig en geeft aan zelf 

met creatieve ideeën te komen! 

- Een groep jongeren geeft veel overlast: intimidatie, 

vuurwerk, drugs 

 

7. Voorzieningen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Winkels 

- Eten 

- Genoeg school en winkels voor het dorp 

- Bakker, slager, brede school, supermarkt, 

restaurant, veel bedrijvigheid 

- Te weinig sportvoorzieningen 

-  

 

 

7- 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Voldoende voorzieningen zoals school en 

bibliotheek 

-  

- Arbeidsmigranten kopen hun eten vaak in 

Terneuzen (magnetronmaaltijden en dergelijke) 

 

8. Werk en 

werkgelegenheid 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Vanwege de tijd geen groepsgesprek - Vanwege de tijd geen groepsgesprek - 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  -   

9. Wonen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Groot verschil woningen - Voor ouderen te weinig woonruimte 

- Duur, prijzen te hoog 

- Opkopers probleem en huisjesmelkers! (ook 

landelijk) 

- Huurwoningen niet opgeknapt 

- Woningen zijn onbetaalbaar geworden 

 

 

 

 

 

5 
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 2 in Sluiskil, 10 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

- Woning gaan veelal via opkopers naar 

arbeidsmigranten  

- Hier moet politiek en gemeente met spoed naar 

kijken 

- Aanbod 

- Beloofd maar niet gerealiseerd 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Nog te weinig passende woningen, vooral voor 

ouderen 

- Te weinig huurwoningen 

- In Terneuzen wordt wel gebouwd voor diverse 

doelgroepen 

- Veiligheidscirkel vanwege bedrijven reikt over 

bebouwing Sluiskil 

- Uitbreiding bedrijven en bedrijfsactiviteiten én 

verbreding kanaal op termijn (10-20 jaar) gaat ten 

koste van Sluiskil 

- het kan in de toekomst zomaar gaan ‘ploffen’ en 

dan hebben we echt een probleem 

 

10. Sociale contacten Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Dorpshuis 

- Ski-vereniging 

- Talent (kinder- en jeugdcabaret) 

- Meerdere verenigingen 

- Ons buurtschap is oké 

- ’t Meulengat: biljart, muziek, ‘het Talent’, BAC, 

ouderen 

- Sociale contacten worden minder; verenigingen 

vallen weg 

- Kostenplaatje ’t Meulengat 

- Aanbod voor de jeugd 

- Horeca? 

- Bang dat alles verdwijnt 

- Veiligheid in de avond (zie ook bij thema 12.) 

 

 

 

6,5 

 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Positief over het museum en over ’t Meulengat voor 

veel activiteiten! 

-  

- Zorgen om ’t Meulengat; Cor wil er mee stoppen; 

er is nog geen opvolger gevonden (en corona 

werkt daar niet aan mee…) 

 

11. Identiteit Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Vanwege de tijd geen groepsgesprek - Vanwege de tijd geen groepsgesprek       - 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  -   

12. Veiligheid Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Overdag is het er gezellig 

-  

- Handhaven! 

- Niet veilig in de avond 

 

4,5 
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 2 in Sluiskil, 10 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

- Overlast van jongeren bij de Spar 

- Loslopende honden 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Onveilige plekken 

- Politie heeft geen mensen om te surveilleren en 

om te handhaven 

 

13. Schoon en netjes Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Vanwege de tijd geen groepsgesprek 

-  

- Vanwege de tijd geen groepsgesprek  

- 

14. Meedoen en 

meepraten 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Vanwege de tijd slechts kort besproken; geen score 

bepaald 

- Vanwege de tijd slechts kort besproken; geen score 

bepaald 

- 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Participatie is er niet! 

- Dorpsraad vertegenwoordigt niet het dorp; geen 

volwaardige gesprekspartner voor de bevolking; te 

veel (middenstands)bedrijven in 

vertegenwoordigd; 

- Vroeger werden actiepunten opgepakt en kon je 

ook de stukken van de Dorpsraad in zien. 
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Bijlage 2 Resultaten groepssessies Leefplekmeter met bewoners wijk Oude Vaart Terneuzen 

 
Bijeenkomsten Terneuzen, in De Oude Vaart 

- 17 november in basisschool De Oude Vaart in Terneuzen 

- 2 bijeenkomsten van 19.00 – 21.00 uur, met beiden 6 bewoners (incl. directeur en personeelslid basisschool De Oude Vaart) 

- Ook 2 schriftelijke reacties van bewoners is hierin bewerkt 

- Reacties bewoners op de 14 thema’s: 

 

 
Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 (met Loïs en Ard) in Terneuzen, De Oude Vaart, 17 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

1. Bewegen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Maakt wel uit waar je woont. 

- Voldoende bankjes (niet bedoeld voor 

hangjongeren) 

- Er zijn voldoende voet- en fietspaden en goed 

bereikbaar 

- Voet- en fietspaden worden structureel 

onderhouden 

- Doorsteken fietspaden naar doorgaande weg 

onvoldoende 

- Fietspad begin Oude Vaart verdwenen;  

- Veel tegels die uitsteken en onkruid en wortels die 

tegels optillen. En er ligt vaak hondenpoep. 

- Fietspad wat weggehaald is (2x) 

- Met name gebruik in ’t donker is onveilig 

- Onderhoud van voet- en fietspaden 

- Bestrating v/d/ voetpaden ligt er slecht bij (2x); dit 

komt door de aanleg van glasvezel in de wijk 

- Auto’s en fietsers op steeds meer plaatsen 

samengevoegd (verkeersveiligheid) 

 

 

6* 

 

 

 

 

* 

Ondanks 

prachtige wijk 

toch een zes! 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Onduidelijk waarom fietspad Oude Vaart is 

verdwenen 

- Veel losliggende tegels en onkruid en wortels die 

tegels optillen 

- Sommige gedeelten in de wijk zijn slecht verlicht 

(ledverlichting is zwak) 

- Brandgang gebruikt door fietsers geeft onveilige 

situaties 

- met name oudere paden worden slecht 

onderhouden 

 

2. Openbaar vervoer Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Bereikbaarheid voor iedereen - Meer bussen per tijdseenheid  
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Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 (met Loïs en Ard) in Terneuzen, De Oude Vaart, 17 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

- Bushalte op loopafstand en op logische plek 

- Binnen Terneuzen redelijk 

- Mijn gevoel zegt dat bushaltes op redelijke afstand 

en bereikbaar zijn 

- Meerdere haltes zouden het vergemakkelijken, 

zeker als je slecht ter been bent 

- Betere aansluiting en meer snelverbinding naar 

scholen (Lodewijk college) 

6 

 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - snelbus naar Vlissingen is ‘s morgens prettig; ’s 

middags geen sneldienst en duurt het daardoor veel 

langer 

-  

- Overstap naar b.v. Dow is lastig; Oostburg is slecht 

bereikbaar (1,5 uur) 

- Centraal busstation bij sluis onhandig 

- Problemen met de bus zijn er altijd geweest, vooral 

naar buiten Terneuzen; en het is duur 

 

3. Verkeer en parkeren Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Rustige en prettige woonwijk met voldoende 

parkeergelegenheid 

- Toegankelijkheid 

- Initiatieven om snelheid te verminderen zijn er 

- Rustige wijk 

- Kan goed geparkeerd worden 

- Snelheidsremmers aanwezig 

- Parkeren: + 

-  

- Doorgaande weg racebaan 

- Parkeren van te grote bedrijfswagens die zicht 

ontnemen 

- Ook druk op doorgaande route Oude Vaart 

- Snelheidsmaatregelen Guido Gezellestraat 

- Te weinig actie op hardrijdend verkeer en crossen 

(2x) 

- Met vliegende vaart over Guido Gezellestraat 

- Onveilige eenrichtingsverkeer in onze straat 

- Te hard gereden in de wijk 

- Veel geluidsoverlast (vooral ’s zomers) door veel te 

hard rijdende motoren 
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 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Soms zoeken naar parkeerruimte vanwege 

meerdere auto’s/busjes per gezin/woning 

- Te druk bij Lodewijkcollege, ouders die kinderen 

brengen en halen 

- Kiss en ride wordt niet gebruikt 

- Te hard gereden in de omgeving waar ‘Oude Vaart’ 

zich splitst; o.a. hierdoor kunnen kinderen niet 

veilig spelen (maken van boomhutten) 

 

4. Straten en openbare 

ruimtes 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Delen zijn mooi groen 

- Veel groen 

- Rustige straat, gemakkelijk te vinden 

- Onderhoud en zwerfvuil 

- Oude monumentale panden worden opgekocht en 

laten ze verpauperen voor projecten 
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- Sportpark, etc. 

- Bij mij in de wijk geen drukte en geen overlast 

- Over het algemeen een goede indruk 

-  

- Parking Lodewijk college gevaarlijk 

- Onderhoud parken en vijvers 

- Geluidoverlast op de Guido Gezellestraat (groen 

zorgt wel voor minder ervaren geluidhinder) 

- Geluidhinder bedrijven 

- ’s avonds in de winter dealen op parkeerterrein en 

gebruik lachgas 

- Verlichting ’s avonds, o.a. bij de vijver 

- Veel bladval Meester F.J. Haarmanweg 

-  

5 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - ontwikkelingen in nieuwbouw voldoende; met 

gemeente breed besproken; in Oude Vaart zijn 

mogelijkheden beperkt 

- nieuwbouwmogelijkheden Oude Vaart?  

-  

 

- Geluidshinder verkeer en bedrijven; overdag en ’s 

nachts: laden en lossen, bonken, 

(achteruitrij)alarmen van vrachtauto’s 

- Stofoverlast Ovet, met name bij zuidwesten wind; 

geen walstroom bij Ovet; dit geeft veel 

geluidsoverlast van de schepen. 

 

5. Natuur en groen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Er wordt veel nagedacht over en rekening 

gehouden met groen 

- Veel groen (3x) en toegankelijk 

- Er is vlak bij een vijver met wandelpaden 

- Prima! 

- Onderhoud aan groen is onder de maat (2x) 

- Geluidhinder (2x); maar groen zorgt wel voor het 

ervaren van minder geluidhinder, zoals de bomen 

langs de Duitslandweg 

- Er zouden een paar extra bankjes geplaatst kunnen 

worden 

 

 

6 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Vijver stinkt en riet wordt te lang 

- Slechte luchtkwaliteit (3x); Ovet (zie hieronder bij 

opmerkingen) 

- Veel kinderen hebben luchtwegklachten 

(mondkapje wordt zwart …) door stof van Ovet 

 

6. Spelen en recreatie Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Goed 

- Voldoende speelruimte voor de kinderen (2x) 

- Veel mogelijkheden om te spelen; ook sportpark vrij 

toegankelijk 

- Kinderen kunnen buiten spelen; speeltuintjes 

- Kinderen kunnen redelijk veilig spelen 

- Hangjongeren en onderhoud speeltuin 

- Er zou een hekwerk moeten komen en aan de 

westzijde van de speelgelegenheid 

(Akkerwindelaan) 

- Beheer en onderhoud kan beter (3x) 

- Gemeente komt wel als je belt over onderhoud 

 

 

7 
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 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Weg langs speelplein is wenselijk en verhoogt 

veiligheid spelende kinderen 

- Alle hegjes e.d. worden vervangen door gras; dit 

zorgt ervoor dat o.a. spelenderwijs kinderen 

gemakkelijker en sneller de straat op rennen. En 

heg voorkomt dit, maar gras niet. 

- Actie om bomen te behouden door de bewoners 

geïnitieerd omdat de gemeente deze wilde 

verwijderen 

 

7. Voorzieningen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - (Zeer) goed (2x) 

- Voldoende voorzieningen: sport, zwemmen, winkels 

- Veel voorzieningen op loopafstand 

- Veel winkels, o.a. apotheek, op loopafstand 

- Voorzieningen in overvloed; daar maken we ook 

graag gebruik van 

- Terugloop winkelbezetting 

- Is het nodig om zoveel in 1 nieuwe school te 

investeren (Lodewijk College)? Kan het geld niet 

beter en effectiever worden gebruikt? Dit is een 

gemeentebreed vraagstuk en niet specifiek voor 

deze wijk 

 

 

8 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - In de wijk tevreden over voorzieningen 

-  

- Meer investeren in voldoende voorzieningen zoals 

winkels in heel Terneuzen; het lijkt dat 

investeringen worden tegengehouden 

 

8. Werk en 

werkgelegenheid 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Mbo-opleidingen 

- Genoeg kinderopvang en banen in de techniek 

- Ik denk voldoende werkgelegenheid 

- Veel mogelijkheden in het gebied 

- Winkelspreiding; Noordstraat (in centrum) loopt 

leeg 

- HBO en universiteit 

- Voor jongeren weinig opleidings- en 

stagemogelijkheden 
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 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Chemie voldoende kansen, technische kansen 

minder. Voldoende werkgelegenheid, genoeg 

kinderopvang. Banen in techniek.  

-  

- Jongeren komen niet terug als ze ergens anders 

gaan studeren; leegloop wordt wel ervaren mede 

omdat er geen ‘banen’ zijn voor hoger opgeleiden. 

- Scalda stopt met opleiding (in techniek..?) 

- Gemeente lijkt geen visie voor de toekomst te 

hebben vanwege leegloop winkels; geldt ook 

elders in Zeeuws-Vlaanderen 

- Westerschelde blijft een barrière; men trekt voor 

studie weg naar België (Gent, Brugge) 
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- Blijf zorgen voor voldoende opleidingen 

(administratie, zorg, techniek). 

- Het blijft lastig om hier alles te hebben aan werk en 

opleidingen 

9. Wonen Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Veel verschillende soorten woningen (2x) 

- Ruim aanbod verschillende woningen (2x) 

- Veel nieuwe woningen 

- Zeer rustige woonplek 

- Huurprijzen erg hoog voor starters (2x) 

- Prijs onderverhuur 

- Voor jongeren niet betaalbaar 

- Veel appartementen 

- Woningen voor starters bijna niet beschikbaar en 

als ze beschikbaar komen worden deze woningen 

opgeknapt en door makelaars voor verhuur 

aangeboden aan arbeidsmigranten (4-6 mannen in 

één woning); ze veroorzaken geluidsoverlast, 

maken troep en parkeerproblemen 

 

 

 

 

6 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Te veel dure appartementen 

- Groep jonge starters blijven langer en komen niet 

weg (vanwege aanbod en hoge (huur)prijzen 

 

10. Sociale contacten Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Bij mooi weer in de parken 

- Genoeg mogelijkheden om in verenigingen te gaan 

- Sportaccommodatie en winkelcentra 

- ?  

7 

 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Betrokken mensen hebben altijd tijd om te helpen 

- Buurtbarbecues, heel positief! 

-  

-  

- Niet veel arbeidsmigranten in de wijk, daar waar ze 

wonen wel overlast en hinder (o.a. parkeren 

auto’s); en weinig betrokkenheid met de buurt, o.a. 

vanwege taalbarrière 

- Lastig om voldoende vrijwilligers te vinden 

- Betrokkenheid is minder geworden; ieder voor zich; 

vroeger was dit sterker 

- Ouderraad is veel kleiner geworden  

 

11. Identiteit Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Rustige buurt 

- Voel ons zeer op ons gemak op onze woonplek 

- Populaire wijk om in te wonen en veel 

voorzieningen op loopafstand 

- Berucht op kolenstofoverlast 

- We missen buurtvereniging 

- Geen buurtvereniging; meer ieder voor zich 

8* 

 

* 



 

35 
Rapportage Leefplekmeter Sluiskil Terneuzen 2021, GGD Zeeland            
 

Thema Leefplekmeter 

 

Groep 1 (met Loïs en Ard) in Terneuzen, De Oude Vaart, 17 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

- Buurt staat goed bekend; woon hier goed 

-  Fijne buurt, goed contact met buren, veilig en 

positieve sfeer 

Ondanks Ovet 

toch heel 

positief over 

de wijk; 

hopelijk gaat 

Ovet weg! 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Heel positief over de wijk; anderen willen er graag 

wonen 

-  

- Stofoverlast is berucht in de omgeving 

- Is de laatste jaren erger geworden, hoort bij de 

‘identiteit’ van de wijk (nieuwe bewoners 

onderschatten de overlast van stof!) 

- Gebied waar hinder wordt ervaren is groter dan 

alleen Oude Vaart 

- Geen glaasje melk buiten drinken!  die is snel 

zwartgekleurd! 

 

12. Veiligheid Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Rustige wijk 

- Redelijk veilige buurt 

- Zeker veilig 

- Er gebeurt bij ons zelden iets vreemds 

-  

- Vandalisme rondom de scholen en sportvelden 

- Controle van politie in avonduren (overlast jeugd 

en rijden met vliegende vaart) 

- Betere verlichting in parken; ’s avonds veel 

donkere paden en overlast hangjongeren en ’s 

nachts racegeluiden 

- Straatverlichting 

- Er zouden mogelijk een aantal camera ’s geplaatst 

kunnen worden 

 

 

 

7 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Er is een buurt app 

- Ondanks slechte verlichting voelt men zich er veilig 

- Na meldingen komt politie wel altijd langs 

- Politie komt er wel maar mag frequenter; meer 

controle en handhaving nodig 

- Zorg voor verlichting op donkere plekken in de wijk 

 

13. Schoon en netjes Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Redelijk schoon 

- Schone buurt 

- Wegen goed onderhouden 

- Genoeg afvalbakken en glasbak 

-  

- Veel zwerfvuil bij vijvers en scholen (2x) 

- Dit kan over het geheel beter (zwerfvuil) 

- Onkruid, m.n. in de zomer; gemeente kan wel iets 

vaker het onkruid op de straat bestrijden 

- Jongeren van scholen laten afval achter 

- Vandalisme en vuurwerk 

- Prullenbakken tijdig legen 

- Veel stof van Ovet 

 

6* 

 

* 

Cijfer lager 

vanwege 

kolenstof Ovet 
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- Onderhoud straten is niet geweldig 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Over het algemeen houden mensen de omgeving 

netjes en schoon 

- na meldingen van overlast, vandalisme e.d. duurt 

het lang voordat er door gemeente wordt 

opgetreden 

- zwerfvuil vanaf de schepen en arbeidsmigranten 

- Ovet blijft een probleem 

 

14. Meedoen en 

meepraten 

Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Scholen werken goed samen in preventieteam 

(Politie, GGD, Clavis, aan-z..?) 

- Er zijn bewonersbijeenkomsten 

- Er zijn wel buurtvergaderingen 

- Er is een wijkvereniging waar je bij kunt zijn als je 

wilt 

- Opvolging na bellen 

-  

- We missen bewonersvereniging (2x) 

- Niet altijd duidelijk waar je met je klachten naar toe 

moet 

- Maak mezelf schuldig om niet de buurtvereniging 

te bezoeken 

- Gemeente leunt vooral achterover 

- Niet iedereen weet waar hij moet zijn met klachten 

over geluid, stofoverlast of onderhoud 

 

 

 

7 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Er zijn bewoners bijeenkomsten vanuit de 

gemeente.  Goede bijeenkomsten 1 keer in de 3 

maanden. 

- Preventieteam:  bewonerscommissie, politie, 

wethouder, wijkcoördinator. Daar kan je meldingen 

doen.  

- Het is niet altijd dadelijk bij wie je moet melden.  

- Wijkraad: Triniteit en wijk Oude Vaart, 

georganiseerd vanuit de gemeente. Bijeenkomst 

voor bewoners van beide wijken over wat er speelt 

in de wijken en welke plannen gemeente heeft. 

- Gemeente wacht af. Je moet het wel zelf melden. 

- Onduidelijk waar je je klacht moet melden, zoals 

over Ovet. 

 

 

 

Thema Leefplekmeter 

 

Groep 2 (met Estherella en Jaap) in Terneuzen, De Oude Vaart, 17 november 2021; 19.00 – 21.00 uur 

 

1. Bewegen Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Goede fietspaden - Onderhoud trottoirs  
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- In het algemeen is er door de hele stad goed te 

fietsen 

- Mooi aangelegde wijk om te wandelen 

- Veilige wijk 

- Voldoende voet- en fietspaden 

- Fijne wandelpaden die op voldoende afstand van 

de wegen zijn. 

- Fietspad Oude Vaart is heel gevaarlijk (vanwege 

verlichting en bosschages?) 

- Fietspaden langs Willem de Zwijgerlaan in het 

donker 

- Kruispunt Kennedylaan – afslag Kerkhoflaan 

- Te weinig of geen verlichting op sommige 

plekken, bijvoorbeeld het bospad en het 

wandelpad van de Oude Vaart naar de 

Klaprooslaan 

- Slimme verlichting realiseren 

- Er mogen wat meer bankjes komen 

- Sommige fietspaden lopen ineens over op de 

openbare weg 

 

6 * 

 

 

* 

Cijfers liggen uit 

elkaar vanwege o.a. 

fietspad bij Oude 

Vaart wat weg is 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Meeste is goed 

- Toegankelijke wijk 

-  

- Fietspad parallel aan Guido Gezellelaan 

- Veel losliggende tegels en weg/fietspad moet 

volgend jaar weer open vanwege 

riolering/internetkabels; hopelijk wordt de 

bestrating daarna beter terug gelegd. Nu veel 

hobbels en kuilen. 

- Fietspad bij Oude Vaart is weg; nu 30 km. Zone 

die voelt als minder veilig want er wordt vaak 

harder gereden. We missen handhaving of 

snelheidsbeperkende maatregelen   

 

2. Openbaar vervoer Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Bussen rijden op tijd 

- Bushaltes op loopafstand van scholen en 

winkelgebied 

- Verbinding overdag naar Goes of Middelburg 

- Gelukkig hebben we busvervoer 

- Bushalte is dichtbij 

- Voor de jeugd is het gemakkelijk bereikbaar (net 

buiten de wijk) 

-  

- Vervoer buiten Zeeland 

- Tol voor de tunnel 

- Betere verlichting (bij bushaltes?) 

- Ov naar Vlissingen (via Goes); 

- Geen treinverbinding naar Gent 

- Beveiligde fietsenstalling op meerdere plaatsen 

- Betere busverbindingen met België 

- Er zijn geen busroutes door de wijk 

- Er is geen trein 

- Verbinding met België is slecht 

- Het is te ver voor oudere mensen 

- Je moet veel overstappen voor bus- en 

treinverbindingen. 

 

 

 

6,5 * 

 

 

Lager cijfer vanwege 

de tol in de tunnel 
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- van de belbus wordt weinig gebruik gemaakt 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Verbinding met b.v. de randstad (Rotterdam) is 

moeilijk! 

- Laatste bus vanuit Middelburg/Goes is om 21.30 

uur. 

- Uit milieuoogpunt en vanwege duurzaamheid 

zouden er veel meer ov moeten zijn; nu wordt er 

weinig gebruik van gemaakt 

- Tol is een gevoelig onderwerp!! Het voelt als 

afgesloten, ”wij moeten betalen om Nederland 

binnen te komen “.  

 

3. Verkeer en parkeren Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Parken..? 

- Straatverlichting 

- Er is veel/voldoende parkeerruimte 

- Grote parking v/h Lodewijk-college 

-  

- Te hard rijden op Oude Vaart, maar ook op de 

Axelsestraat en van Gentiaan naar Klaprooslaan 

- In de zone Gentiaanstraat/Klaprooslaan rijdt 

iedereen veel te hard 

- Axelsestraat 

- Beter handhaven op snelheid (2x) 

- ’30 km.’ aanbrengen is niet voldoende; beter 

wegversmallingen aanbrengen 

- Verkeersdrempel plaatsen bij “Jos Voet” 

(voormalige garage Axelsestraat); toegang tot de 

wijk 

- Weinig snelheidsvertragende maatregelen 
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 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Van handhaving van te hard rijden is weinig te 

merken 

- Weinig drempels of andere snelheidsbeperkende 

maatregelen. 

 

4. Straten en 

openbare ruimtes 

Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Mooi uitzicht en rustig wonen 

- Bepaalde gedeelte van de Klaprooslaan is een 

mooie straat 

- Scheldeboulevard: zomer beelden (zie ook 

opmerking bij ‘Kan beter’ over beeld van Puckey) 

- Bomen zijn te dicht begroeid (ondergroei), zodat 

het licht van de lantaarnpalen er te weinig door 

heen schijnt 

- Trottoirs Axelsestraat 

- Er liggen veel straten open (bekabeling) 
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- Ter Schorre  (zorgcentrum) eindelijk weg 

- Mooi aangelegde wijk met verschillende vijvers 

- Mooie wijk, rustig wonen, mooie huizen, mooie 

wandelroutes, park langs water, groot speelplein 

voor de kinderen, veel groen. 

-  

- Langs Scheldekade een paar verwaarloosde 

panden 

- Bushokjes Axelsestraat 

- Kunstwerk van Puckey op de Scheldeboulevard 

verplaatsen 

- Sluizencomplex 

- Veel groen verdwijnt en er komt gras terug. Dit 

staat vaak veel te hoog. Misschien beter 

zaaistukken aanbrengen voor vlinders enz. 

- Veel stoepen en straten vol kuilen. Dit belemmert 

het woonplezier. 

- Er is geen logische wandelroute door het groen; 

is versnipperd 

- Meer verlichting langs groenstroken/bosranden 

- Meer onderhoud van de groenvoorzieningen. 

 

8- 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  Geweldig gevarieerde wijk 

-  

-  

 

- Suggestie om samen met bewoners stukjes 

groen te gaan onderhouden. Een deel van de 

deelnemers is best bereid om in de openbare 

ruimte hun steentje bij te dragen aan onderhoud 

van het groen 

- Zaai grasstukken in met gemengd bloemenzaad, 

is minder onderhoud, staat leuk en goed voor 

biodiversiteit. 

- Mogelijkheden om ’s avonds een ‘Ommetje’ te 

lopen wordt als onvoldoende en onbehaaglijk 

ervaren. Door slechte verlichting en bosschages 

in donker onveilig gevoel. 

- Deel Klaprooslaan is slecht verlicht 

 

5. Natuur en groen Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Veel groen (3x) 

- Langs de Schelde 

- Park Otheense kreek 

- Verwilderde en bloemrijke bermen (W. d. 

Zwijgerlaan/Kerkhoflaan) 

- Zie ook bij 4. 

- Mooie routes tussen groen en vijvers 

- Wilde bloemen in de berm 

- Lucht vervuild door kolenstof (Ovet) 

- Er mogen hier en daar meer bankjes komen 

- Bomen beter onderhouden (vooral ondergroei 

weghalen) 

- Zwerfvuil 

- Bomen bij nieuwe sluizen 

- Onderhoud (2x): zie ook bij 4. 

- Meer bankjes op sommige plekken 

 

 

7+ 
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 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Vanuit de wijk stimuleren dat gras wordt 

vervangen door bloemrijke bermen en veldjes 

voor de bijen en vlinders 

- Mensen die weinig met een tuin hebben, zouden 

hulp moeten kunnen krijgen vanuit de wijk en/of 

gemeente 

- Geluidhinder ’s avonds: niet van Ovet; werkt ’s 

avonds niet; misschien van Verbrugge of vanuit 

het Kanaal of de sluizen? 

- Altijd last van kolenstof van Ovet 

- Piepgeluiden ’s avonds; bron is onduidelijk 

- Hinder van houtkachels 

- Hinder is sterk afhankelijk van de wind; vooral bij 

zuidwesten wind 

 

6. Spelen en recreatie Wat gaat goed (groene post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Voldoende speelruimte 

- Gentiaanstraat heeft 3 speeltoestellen en een 

grasveld 

- Veel speelplekken (Wilhelminaplantsoen, nieuwe 

woningen Kerkhoflaan 

- Er zijn diverse speeltuintjes in de wijk, die goed 

onderhouden worden als je “klaagt”. 

- Veel gratis speeltoestellen en open pleinen 

- Sportcentra in de buurt 

- Een bankje bij de speeltoestellen 

- ‘hangjongeren’ een andere plek bieden 

- Spelen op straat is niet meer zo gemakkelijk 

vanwege geparkeerde auto’s/verkeer 

- Groene speeltuin/kinderboerderij beter 

bemensen 

- De buitenspeellocaties zijn niet altijd veilig te 

bereiken. Denk aan de straten die geen stoep 

hebben en waar je vanuit huis direct op de weg 

bent. 

- Meer bankjes 

- Bereikbaarheid van sommige speelplekken 

 

 

8- 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  -  

 

 

7. Voorzieningen Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Scholen 

- Zwembad 

- Diverse sportcentra 

- Ziekenhuis, medische zorg 

- Toonbeeld, theater, bibliotheek, Porgy & Bess 

- Winkelaanbod (Bruna-achtige winkel met 

postvoorziening in winkelcentrum Schuttershof 

 

 

 

 

8,5 
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- Er zijn veel voorzieningen in de buurt: scholen, 

sportvelden, fysio, sportschool, kapper, 

schoonheidssalon, winkels, waaronder bakker, 

slager, kleding, bloemen, enz. 

- Veel voorzieningen en divers 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  Veel voorzieningen aanwezig 

 

 

8. Werk en 

werkgelegenheid 

Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Voldoende werk 

- Redelijk genoeg werk 

- Door de vele industrie in de Kanaalzone is er 

voldoende werkgelegenheid 

- Veel banen, divers (wel veelal i.r.t. Kanaalzone) 

- Winkelen kun je ook, zonder tunnel, in België 

doen. 

- Wegtrekken van jeugd vanwege ontbreken 

hogere opleidingen 

- Overheidsinstellingen zijn met de komst van de 

tunnel verdwenen (2x) 

- Betere trainingen en informatie voor 

vrijwilligerswerk 

- Voorzieningen zijn – denk ik - beperkt (UWV 

gemeentehuis) 

- Vluchtelingenwerk is verdwenen 

- De lokale economie kan wel een boost gebruiken. 

Het winkelgebied in het centrum loopt leeg! 

- Geen universiteit of hogeschool in Zeeuws-

Vlaanderen 

- De tol in de tunnel zorgt voor een overbodige en 

kostbare scheiding. 

- Lokale economie kan verbeterd worden. 

Investeer in de binnenstad! 
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 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Kanaalzone vooral technische mensen nodig - Tunnel zorgde voor verdwijnen van 

overheidsinstellingen. Dit is een verarming voor 

o.a. Terneuzen qua werkplekken 

- Tunnel werkt ook ‘psychisch’, ver weg, moeilijk 

te bereiken. 

 

9. Wonen Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Diversiteit aan woningen 

- Voldoende aanbod van huizen 

- Besloten om hier te blijven wonen 

- Wel mooie gezinswoningen in fijne wijken 

- Seniorenwoningen/appartementen zijn beperkt 

- Levensloopbestendige woningen (2x) 

- Onvoldoende betaalbare woningen voor starters 

(2x) 
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- Verduurzaming 

- Hulp bieden bij verduurzaming/vergroening van 

de woning en/of tuin 

8- 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Het is een jaren 80-wijk. Wijk is aan het 

verjongen. Vooral ouderen vertrekken naar een 

appartement elders. 

- Redelijk grote woningen, 2 onder één kap 

-  

- Gemeente zal moeten helpen met het 

verduurzamen van woningen anders gaat dit niet 

lukken. Wat gemist wordt is een gemeentelijke 

visie en beleid qua verduurzaming en 

vergroening. Mensen willen wel als je 

ondersteuning krijgen. 

 

10. Sociale contacten Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Contact met de buren 

- Kleine meidenkring 

- Goede buren 

- Geen buurthuis o.i.d. 

- Een leuk en gezellig buurthuis waar zowel 

kinderen als volwassenen gebruik van kunnen 

maken 

- Een leuk cafeétje 

- Een soort wijkcentrum of 

gezelligheidsplek/buurthuis 

 

5* 

 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Wel contact met directe buren (bbq e.d.) 

-  

- Buurtvereniging is recent opgeheven. 

- Er wordt ook opgemerkt dat je zelf ook initiatief 

moet nemen om contact te maken/hebben. Het 

ligt niet altijd aan het hebben van een 

ontmoetingsplaats. 

* 

de score is laag 

omdat de vragen uit 

de Leefplekmeter 

met name gaan over 

ontmoetingsplekken 

in de wijk. En die zijn 

er niet zo veel. De 

meerderheid heeft 

wel goed 

burencontact. 

11. Identiteit Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Goede buren 

- Eigen bijdrage belangrijk 

- Ik heb een mooi huis 

- Betrekkelijke rust 

- Beleving van geloof/levensbeschouwing 

- Fijne wijk om te wonen 

- Een fijne en gemoedelijke sfeer 

- Geen buurtvereniging 

- Communicatie met de buren; elkaar meer helpen 

- Onderlinge contacten 

- De wijkvereniging is een paar jaar geleden 

opgeheven. Er was te weinig animo. Hoe dit te 

verbeteren? 
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- Er zijn weinig activiteiten binnen de wijk voor 

heel de buurt 

- Weinig animo wanneer iets wordt georganiseerd 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Je zelf kunnen zijn 

- Het is een geliefde plek om te wonen 

- Ook anderen willen hier graag wonen 

- Huizen zijn altijd snel verkocht 

-   

12. Veiligheid Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Ik voel me redelijk veilig 

- Thuis een veilige plek 

- Ik voel me veilig en heb om dit te vergroten zelf 

actie ondernomen 

- Goede wandelroutes, weg van de straat 

- Betere straatverlichting op enkele plekken in de 

wijk (2x) 

- Ik loop ’s avonds met een zaklantaarn over straat 

om naar mijn vriend te lopen 

- Knallen van vuurwerk 

- Snelheid 

 

5,5 * 

* 

Vanwege o.a. slechte 

verlichting ‘s avonds 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  - Op sommige plaatsen een onveilig gevoel door 

struiken en slechte verlichting (fietspad tussen 

struiken) 

 

13. Schoon en netjes Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Ophalen van afval (2x) 

- Over het algemeen wel 

- Over het algemeen oogt het fijn en open 

- Veel hondenpoep op het grasveld waar de 

speeltoestellen staan 

- Zwerfafval, meer of grotere vuilnisbakken en 

tijdig legen! (2x) 

- Bakken voor bladafval 

- Hinder door houtstook 

- Handhaven op hondenpoep of meer plaatsen 

aanwijzen 

 

 

 

6,5 

 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 -  -   

14. Meedoen en 

meepraten 

Wat gaat goed (gele post-its)? Wat kan beter (roze post-its)? Groepsscore 

 - Er worden infoavonden georganiseerd vanuit de 

buurtvereniging (gezamenlijk met wijk Triniteit) 

- Mails over b.v. werkzaamheden in de wijk 

- Er wordt om de zoveel tijd een 

bewonersbijeenkomst door de gemeente 

gefaciliteerd. 

- De drempel om hierbij te willen zijn, verlagen 

- Gemeentelijke visie op klimaat beheersende 

maatregelen 

 

6,5 
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 Uit de bespreking: … Uit de bespreking: …  

 - Voor corona regelmatig bijeenkomsten in het 

Kameleon (buurthuis en school) voor de wijk 

Oude Vaart en Triniteit met wijkwethouder, -

coördinator, - agent; 

Soms was het er erg druk en soms maar weinig 

mensen; te veel en te vaak over hondenpoep e.d. 

De bijeenkomsten worden als prettig ervaren om 

mee te denken over je wijk. 

- Als je juiste persoon weet te vinden bij de 

gemeente, kun je gemakkelijker wat in gang 

zetten. 

- Voor sommige aanwezigen voelt zo’n 

bijeenkomst in een andere wijk minder 

vertrouwd 

 

 


