
BUURTONDERZOEK

SLUISDIJKBUURT DEN HELDER

In augustus heeft de Stadpartij Den Helder (SPDH) een buurtonderzoek gehouden
onder de bewoners van de Sluisdijkbuurt, door van deur tot deur de inwoners een
vijftal vragen voor te leggen. Dit rapport is de uitkomst van dit onderzoek en wordt
aangeboden aan de betreffende wethouder(s).
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BUURTONDERZOEK

Dit buurtonderzoek werd, gedurende twee dagen, gehouden in de navolgende straten:

- Sluisdijkstraat;

- Torenstraat;

- Schoolstraat;

- Goversstraat;

- Langestraat;

- Schagenstraat en

- Basstraat.
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De respons vanuit de buurt was enthousiast en boven verwachting groot te noemen. De
inwoners 

varieerden in leeftijd en sociale status en vertegenwoordigen onzes inziens een goede
representatie 

van deze buurt.

De vijf onderzoeksvragen waren:

1. Woont u prettig in uw buurt?

2. Voelt u zich veilig?

3. Als u een probleem heeft, weet u ook bij wie u kunt aankloppen?

4. Wat vindt u belangrijk in uw buurt? En

5. Wilt u nog iets anders kwijt?

De bovenstaande vragen worden in dit rapport uitgebreid behandeld en voorzien van
uitslagen uit dit 

onderzoek.

Stadspartij Den Helder
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SLUISDIJKBUURT DEN HELDER

Vraag 1: Woont u prettig in uw buurt?

22%          4%

74%

Ja     Niet helemaal    Nee

Op deze vraag reageert het overgrootste deel van de inwoners
positief; ze ervaren de nabijheid van de binnenstad en het
openbaar vervoer als een groot pluspunt.

Wel ziet bijna een kwart van de inwoners de buurt hard
achteruitgaan door allerlei storende invloeden (meestal van
buitenaf), welke verder zullen worden behandeld in dit rapport.

Een kleine minderheid geeft aan veel overlast te ondervinden en
wil het liefst zo snel mogelijk verhuizen.

VRAAG 1

Woont u prettig
in uw buurt?

Het overgrootste
deel van de
inwoners geeft aan
dat ze prettig wonen
in deze buurt; 

wel geeft bijna een 
kwart aan dat de
buurt hard
achteruitgaat.

Een kleine
minderheid geeft
aan dat ze er niet
prettig wonen en zo
snel mogelijk willen
verhuizen.
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SLUISDIJKBUURT DEN HELDER

Vraag 2: Voelt u zich veilig in uw buurt?

16%

22%
62%

Ja     Niet helemaal    Nee

Op deze vraag reageert ongeveer 2/3 deel van de inwoners
positief; ze hebben nog steeds het gevoel dat zich veilig door de
buurt kunnen bewegen.

Wel is het zorgwekkend te noemen dat 1 op de 3 inwoners in
meer- of mindere mate een gevoel van onveiligheid ondervinden
door allerlei factoren die ook in dit rapport ter sprake zullen
worden gebracht.

Alarmerend is het dat sommige bewoners hebben aangegeven
na zes uur ’s avonds voor geen geld meer de deur uit te gaan en
zelfs niet overdag als er (hang)jeugd rondhangt.

VRAAG 2

Voelt u zich 
veilig in uw
buurt?

Ook bij deze vraag
geeft het ongeveer
2/3 deel van de
inwoners aan dat ze
zich veilig voelen in
deze buurt; 

de resterende 1/3
deel van de inwoners
geeft in meer of
mindere mate aan
dat ze zich niet veilig
voelen in de buurt.
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SLUISDIJKBUURT DEN HELDER

Vraag 3: Weet u ook bij wie u kunt aankloppen?

22%

24%                     54%

Ja     Niet helemaal    Nee

Deze vraag laat zien dat bijna de helft van de inwoners van deze

buurt niet- of nauwelijks weten waar ze bij problemen een

melding moeten maken of aan moeten kloppen.

Dit is onzes inziens te verklaren vanwege het feit dat er toch nog

te weinig 2-weg communicatie plaatsvindt tussen de gemeente

enerzijds en de inwoners anderzijds.

Wel moet worden opgemerkt dat de website van de gemeente

significant verbeterd is waar het meldingen betreft, maar

blijkbaar nog niet voldoende heeft gecommuniceerd met zijn

inwoners.

In onze terugkoppeling naar de bewoners van de wijk hebben

wij een klein schema met adressen en telefoonnummers

opgenomen van instanties waar zij bij problemen een melding

kunnen doen.

Verder zijn wij als Stadspartij Den Helder bezig met het

ontwikkelen van een stroomdiagram met betrekking tot het

doen van meldingen.

VRAAG 3

Weet u ook

bij wie u kunt 

aankloppen?

Deze vraag laat
zien 

dat toch een heel 

groot deel van de

inwoners in deze
buurt 

niet of nauwelijks 

weten bij wie ze 

moeten zijn in geval 

van problemen.
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SLUISDIJKBUURT DEN HELDER

Vraag 4/5: Wat vindt u belangrijk in uw buurt en
wat wilt u verder nog kwijt?

Deze vragen hebben wij gecombineerd omdat ze uit elkaar 
voortvloeien en hierdoor hebben van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de eventuele wensen en ergernissen uitgebreid te
beschrijven.

Achtereenvolgens zullen worden behandeld:

1. Minder afval op straat/naast ondergrondse containers;

2. (Verkeer)Veiligheid vergroten;

3. Druggerelateerde overlast;

4. Overlast door hangjongeren;

5. Meer speelmogelijkheden voor kinderen;

6. Hondenpoep;

7. Meer toezicht GGZ-patiënten en

8. Vergroten gezelligheid in de buurt.

.

?
?

VRAAG 4/5

Deze vragen hebben

wij gecombineerd

omdat ze uit elkaar

voortvloeien en

hebben van de 

gelegenheid gebruik

gemaakt om de 

eventuele wensen

en ergernissen

uitgebreid te

beschrijven.
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Minder afval op straat/ 

Naast ondergrondse
containers

Het afvalprobleem is in deze buurt ergernis nummer 1; ruim 30% van de ondervraagde
inwoners geeft 

aan zich hieraan, in meer of mindere mate, te storen.

Problemen, die genoemd worden zijn o.a. zwerfvuil door de hele buurt, rondslingerend plastic
afval als 

gevolg van kapotte plasticzakken en illegale dumping van afval, zowel in de ondergrondse
containers 

als ernaast.

Doordat de Sluisdijkstraat bij uitstek geschikt is, om door het uitgaanspubliek, als kortere
route naar

andere buurten en wijken in Den Helder te dienen, vindt als gevolg hiervan regelmatig
overlast door

zwerfvuil plaats;
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Rondslingerend plastic afval, om en nabij de ophaalpunten met kroonringen, komt helaas
overal in onze stad voor, dus ook in de Sluisdijkbuurt. Dit komt enerzijds door de slechte
discipline van de inwoners (te vroeg ophangen, of op verkeerde dagen), maar anderzijds
ook de plaatsing van de kroonringen op de (lantaren)palen.

De kroonringen zijn vaak te laag opgehangen, waardoor de zakken een makkelijke prooi zijn
voor o.a. vogels en katten zodat het plastic zich door de hele buurt verspreid. Soms zijn de
ophanghaken ook gewoon kapot of ontbreken in zijn geheel, waardoor de bewoners
genoodzaakt zijn de zakken op de grond te plaatsen.

Een ander groot probleem is de illegale dumping van afval in de ondergrondse containers door
mensen die niet uit deze buurt komen. Dit werd regelmatig geconstateerd door de inwoners
zelf. Erger is het, dat hierdoor de containers sneller vol raken waardoor de bewoners zelf hun
afval niet kunnen weggooien. Door het sneller vol raken van de ondergrondse vuilcontainers,
wordt het vuil dan maar naast de containers gezet, met alle gevolgen van dien (ongedierte en
zwerfvuil).
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(Verkeer)Veiligheid vergroten

Een tweede grote ergernis is verkeer dat te hard rijdt in de straten van de buurt.

Ruim 20% van de inwoners geeft aan dat het verkeer, en dan met name scooters vaak
veel te hard rijden en geen rekening houden met eventuele voetgangers of spelende
kinderen.

De opbouw van de buurt leent zich ook echt niet om hard te rijden, niet door auto’s, maar zeker
ook niet door scooters. Er zijn veel hofjes en doorgangen van de ene naar de andere straat; en
veel van die doorgangen zijn slecht verlicht en onoverzichtelijk.
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Er liggen slechts twee (te lage) verkeersdrempels in de hele buurt en die liggen nagenoeg
aan het begin van de sluisdijkstraat aan de kant van de Ruyghweg.
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Drugsgerelateerde overlast

De volgende grote ergernis is de overlast die veroorzaakt wordt door drugs; 20% van de
inwoners geven aan dat zij regelmatig overlast ondervinden door drugsgerelateerde zaken,
zoals dealen, gebruiken of intimidatie. In sommige gevallen leidt dit zelfs tot bedreigingen van
dealers aan het adres van (meestal) oudere bewoners.

Ook vinden de bewoners regelmatig overblijfselen van drugsgebruik, zoals injectienaalden
die een aanzienlijk veiligheidsrisico voor de volksgezondheid vormen en vele
lachgaspatronen.
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Overlast door hangjongeren

Ook hangjongeren of hangjeugd veroorzaken in de buurt vaak overlast; meestal in de hofjes
en op de vele kleine pleintjes die deze buurt rijk is. Deze jongeren zijn veelal niet afkomstig uit
deze buurt, maar vanuit heel Den Helder.

De overlast bestrijkt een breed scala en omvat geluidsoverlast door brommers, harde
muziek, geschreeuw, vervuiling door niet opgeruimde rommel, vernieling van andermans
eigendommen (o.a. graffiti), openbaar alcohol-of drugsgebruik en agressie tegen vooral
oudere bewoners van de buurt.

Door de overlast die deze groepen veroorzaken wordt het gevoel van onveiligheid versterkt en
gavendiverse bewoners aan dat zij vooral ’s avonds de deur niet meer uit durfden te gaan.
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Er is voor deze groepen jongeren in deze buurt helaas geen echt geschikte hangplek
aanwezig, zoals er in de Schooten wel is (in de buurt van snackbar “De Gastronoom”);
misschien met uitzondering van het omheinde speelveld op het Vinkenterrein.
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Meer speelmogelijkheden voor kinderen

Al sinds de enquête door de gemeente in 2013, waarbij gevraagd werd wat er met de
speelplaatsen van met name de Schagenstraat en Sluisdijkstraat (naast parkeergarage)
gebeuren moest heerst er onvrede bij de (meestal) jongvolwassene met kinderen in de
buurt. Na de rioleringswerkzaamheden zijn er op deze plekken geen speeltoestellen
teruggeplaatst (zie foto’s boven), met uitzondering van wat gekleurde hinkelpaden e.d.
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Er zijn wel wat toestellen geplaatst aan de randen van de buurt, zoals bij het omheinde veldje op
het Vinkerterrein en op het stukje gras aan de Parallelweg.

Deze locaties zijn voor veel van de jonge ouders te ver weg van hun huis, zodat de
kinderen alleen maar voor de deur in de smalle straatjes kunnen spelen.

In de oude situatie werden de speeltoestellen, vooral in de Schagenstraat, veel gebruikt door
de jeugd uit de buurt.
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Hondenpoe
p

Ook het niet opruimen van hondenpoep is nog steeds een hele grote ergernis, zo ook in

deze buurt. Ondanks het feit dat er al eind 2019 beleid is ontwikkeld met betrekking tot

hondenpoep; waarbij een boete flink kan oplopen (+/- €150,-), en er dit jaar een campagne is

ontwikkeld, blijven de inwoners van deze buurt overal toch hondenpoep tegenkomen; vooral

in de achteraf plekjes die volop aanwezig zijn in deze buurt.

Ook de afwezigheid van voldoende prullenbakken en ontbreken van een zijklep bij de

ondergrondse containers draagt niet bij tot de oplossing voor dit probleem.



??
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Meer toezicht GGZ-patiënten

?

Net als in andere buurten zijn er in deze buurt ook een relatief groot aantal zelfstandig
wonende GGZ- patiënten. In sommige straten wel 4 personen op een totaal van 20 woningen.

Het merendeel van de tijd veroorzaken deze personen weinig overlast, echter komt het de
laatste tijd wel steeds vaker voor dat deze groep meer verward gedrag vertoond. Of dit te
wijten is aan de COVID-19 pandemie is niet duidelijk.

Het verward gedrag van deze personen kan overlast veroorzaken, zoals ongecontroleerd
geschreeuw, gooien met spullen uit het huis of onbegrijpelijke taal uitslaan naar toevallige
voorbijgangers.

De buurtbewoners die onze enquête ingevuld hebben geven in een gesprek aan dat zij
vermoeden dat er gewoonweg te weinig sturing en controle is door de GGZ.
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Vergroten gezelligheid in de buurt

Wat tijdens de enquête regelmatig ter sprake kwam is dat de bewoners aangaven dat het
ontbreken van samenkomsten en het vergroten van de saamhorigheid als een groot gemis
wordt ervaren.

De netheid in de buurt laat volgens velen ook te wensen over; vooral de groenvoorziening en
sommige achtertuintjes.

Er is geen buurthuis in de buurt, waardoor samenkomsten nagenoeg onmogelijk zijn. Veel
bewoners wisten ook niet wie hun wijkconciërge is en hadden haar ook nog nooit gezien; wat
zorgelijk te noemen is omdat dat de aangewezen persoon is om initiatieven, die door de
bewoners van de buurt aangedragen worden, te begeleiden en eventueel te faciliteren.

Om de grieven of ideeën uit de buurt een podium te kunnen geven zijn er in het verleden
Wijkplatforms opgericht. Het wijkplatform “Stad binnen de Linie” echter heeft al geruime tijd
geen bijeenkomsten meer georganiseerd, waardoor ook deze mogelijkheid is weggevallen.
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De groenvoorziening in de buurt is door de gemeente uitbesteed aan een stichting; de

stichting buurtbedrijf Sluisdijk. Deze stichting, bestaande uit vrijwilligers krijgt een bedrag van

de gemeente om de groenvoorziening in deze buurt op orde te brengen. De gemeente doet

als tegenprestatie 3 x per jaar een ronde door de buurt om de resultaten te bekijken. Er is

echter in de loop van de tijd wat onenigheid onder de vrijwilligers ontstaan, waardoor er nog

slechts enkelen voor deze stichting werken.

Als gevolg hiervan (en ook door ondeugdelijke apparatuur), holt de netheid van de buurt met

stappen achteruit, zodat onkruid op diverse plekken, zoals hofjes en achterpleintjes, toch zijn

kans krijgt.
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Conclusies en aanbevelingen

Uit dit buurtonderzoek heeft de stadspartij Den Helder een aantal conclusies en
aanbevelingen gedestilleerd, welke hieronder in willekeurige volgorde zullen worden
weergegeven.

Deze conclusies en aanbevelingen zijn gebaseerd op de antwoorden en gesprekken die de
stadspartij Den Helder tijdens het buurtonderzoek en ook door opvolgende gesprekken met
diverse buurtbewoners heeft gevoerd en vertegenwoordigen dus niet alleen de mening van
de partij, maar zeker ook van de bewoners van de Sluisdijkbuurt.
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Conclusies

1) Over het algemeen wonen de mensen wel prettig in de buurt; echter kan geconstateerd
worden dat men vindt dat de buurt toch wel achteruitgaat. Denk hierbij aan het
ondervinden van overlast door snel rijdend verkeer, illegale dumping van vuil, overlast
door hangjongeren, drugsgerelateerde overlast en overlast veroorzaakt door GGZ-
patiënten. Ook vindt men dat de buurt achteruitgaat door rondslingerend zwerfvuil en
achterstallig onderhoud van de groenvoorzieningen. Verder werd terecht opgemerkt dat
er te weinig speelmogelijkheden, zoals speeltoestellen, voor kinderen in de buurt zelf
zijn. Als laatste worden de mogelijkheden om meer verbondenheid met elkaar te krijgen,
om als buurt meer cohesie te tonen, als onmogelijk ondervonden.

2) De meerderheid (2/3) van het aantal bewoners voelt zich nog wel veilig in de buurt; dit
houdt in dat 1 op de 3 zich niet meer zo veilig of zelfs onveilig in hun buurt voelen. Dit
wordt voornamelijk veroorzaakt door groepen hangjongeren, drugdealers, verwarde
personen en dronken uitgaanspubliek vanuit de stad of Willemsoord.

3) Wij zijn geschrokken van het feit dat ongeveer de helft van de mensen in de buurt niet
wisten waar ze met hun problemen konden aankloppen. De terugkoppeling van deze
enquête, aan de hand van de antwoorden zijn door de Stadspartij Den Helder binnen
een maand na de enquête via een flyer aan de bewoners teruggekoppeld en bevat een
lijstje met instanties, adressen en telefoonnummers, die de mensen kunnen gebruiken.
De bewoners die wel wisten waar ze een melding moesten doen gaven aan dat er vaak
niet door de betreffende instanties op gereageerd werd, wat dan op zich weer een soort
berusting teweegbrengt en de mensen ervan weerhoudt om nogmaals een melding te
doen. Dit lijkt ons een verkeerd signaal als wij als gemeente de burgerparticipatie hoog
in het vaandel hebben.



2
2

Aanbevelingen

1) Ga met HVC in gesprek om de bestaande (pas- en zijklep loze) ondergrondse 

vuilcontainers z.s.m. te laten omwisselen voor containers met pasbediening en
zijklep;

2) Onderzoek of er op regelmatige basis mobiel cameratoezicht (al dan niet dummy)
bij de ondergrondse vuilcontainers geplaatst kan worden om illegale
afvaldumping te voorkomen;

3) Plaats op strategische plekken in de buurt vuilnisbakken, zodat iedereen
zijn/haar klein vuil en zakjes met hondenpoep kan weggooien;

4) Hang de kroonringen voor het plastic afval een meter hoger, zodat
vogels,katten en ngedierte deze niet kapot kunnen maken’

5) Overweeg om bij de zijstraten van de Sluisdijstraat een snelheidsbeperkend
middel neer te zetten om snelheidsovertreders te ontmoedigen;

6) Probeer iets aan de drugsproblematiek in de buurt te doen; de
overlastgevers lijken bekend bij politie en justitie;

7) Overweeg om een “hangplek” voor de jeugd op een strategische plaats in de
buurt te maken; Vaak is een overkapping met een bankje en een vuilnisbak al
genoeg (b.v. bij het Vinkenterrein veldje of de Schagenstraat);

8) Onderzoek of er de mogelijkheid is om wat (veilige) speeltoestellen voor
kinderen te plaatsen in de Schagenstraat (oude situatie);

9) Ga in gesprek met de GGZ-instellingen en dring er bij hen op aan dat ze op
regelmatigebasis controles houden bij hun patiënten in deze buurt;

10)Regel met de wijkconciërge dat er in ieder geval een afspraak komt met een
aantal buurtbewoners om eens te luisteren naar wat er speelt en mogelijk is
in de buurt; dus proactief in plaats van reactief;

11)Laat de wijkmanager contact opnemen met wijkplatform om te zorgen
dat er daadwerkelijk weer fysieke vergaderingen met mensen uit de wijk
plaatsvinden;

12)Onderzoek de mogelijkheid tot het plaatsen van bankjes op strategische
plaatsen in de wijk om de mogelijk te creëren dat mensen zich ontmoeten in de
wijk zelf;

13)Ga in gesprek met Woningstichting, om bewoners die hun tuintjes verwaarlozen
via een schrijven erop te wijzen dat zij er zelf verantwoordelijk voor zijn;

14)Stel voor om in plaats van 3 x per jaar toch wat vaker (b.v. 6 x per jaar) een 

controleronde te lopen om na te gaan of het groenonderhoud wel op de goede
manier gebeurt.


