
 

Opmerkingen bij de vragen over wonen 

Vragen 

1 Q1 Wonen op Goeree-Overflakkee zou ik anderen aanraden. 

Opmerkingen: 
- Mooi, ruim, vakantiegevoel 
- Rust en natuur, maar op zondag geen winkels open. 
-  wonen, tenzij je voor je werk iedere dag het eiland af moet 
- Voor rust, ruimte enz... is het hier zeer aan te bevelen, voor diegene die meer 

van winkelen en uitgaan houden, is het hier te stil.  
- Rustig, veel ontspanningsmogelijkheden die de natuur biedt. Veilig. Vlak bij 

Rotterdam, Antwerpen of Breda. Hoogstaand voorzieningenniveau (scholen, 
ziekenhuis) Alleen cultuur is matig. 

- Als je van rust en mooie natuur houdt is Flakkee een geweldig eiland om te 
wonen. Voor de jeugd is er echter nog steeds weinig te doen 

- Als "overkanter" kom je er nooit tussen 
- Een prachtig eiland is het promoten waard. 
- Is  er naar waarom iemand hier wil vestigen 
- We hebben een prachtig eiland, maar de wachtlijst voor een woning is wel erg 

lang 
- kwaliteit voorzieningen en veiligheid 
- Niet veel te doen voor kinderen  
- Mooie  omgeving met natuur, rust en toch ook af en toe war vertier.  
- Niet teveel anders word het hier ook te druk. 
- Mooie natuurgebieden, stranden maar weinig doorstroom in huurwoningen en 

dure gemeente om een huis te kopen. Sociaal beleid kan beter. 
- Gelukkig is het eigen karakter van het voormalige eiland nog grotendeels 

behouden.  
- Afhankelijk van waar je werkt.  Woon waar je werkt.   
- We hebben al genoeg inwoners, zeker om het leefbaar te houden met al dat 

toerisme op de kop van ons eiland. 
- Als je van rust en ruimte houdt, zou ik het aanraden 
- Je moet ook de nadelen opnoemen 
- beperkende werking van het geloof is soms van invloed op woongenot 
- Voor de rust en ruimte eens   Voor de sociale voorzieningen oneens. Dat weegt 

zwaarder. 
- De natuur is prachtig   De  mensen  mogen linker zijn van mij  
- Er zijn mensen die ik niet zou aanraden hierheen te komen   
- Als je rustig wilt wonen? Ik ben dol op de natuur en het weidse en prachtige 

stranden 
- Eiland van rust en ruimte! 
- Weinig voorzieningen voor jongvolwassenen, weinig vernieuwends, mensen 

willen graag bij het oude blijven waardoor het eiland niet aantrekkelijk is voor 
jongvolwassenen.  

- Rustige vriendelijke sfeer, maar ook strenge religieuze mores. 
- Het landelijke is een pre maar je blijft een "overlander" 
- Nog landelijk wonen. 
- Fijn wonen maar in ruil voor lange afstanden afleggen voor noemenswaardige 

activiteiten.  



- De bureaucratie in deze gemeente is te triest voor woorden. Ook de christelijke 
instelling van de gemeente heeft veel te veel invloed.  

- Het is heerlijk wonen op míjn eiland!  
- Te druk 
- Te weinig groeimogelijkheden voor jongeren dat is het enige nadeel. Voor de rest 

is het heerlijk rustig. 
- Het wordt steeds lastiger het eiland te bereiken doordat Gemeente Hoeksche 

Waard verzuimd heeft de A4 door te trekken en het goederen verkeer vanuit 
Antwerpen naar het Europese achterland de A29 laat dichtslibben. 

- Maar AUB geen groFijn wonen en werken 
- Eigen gemeente waardoor de ruimte, rust en de recreatie mogelijkheden  

worden 
- Sterk afhankelijk welk dorp. 
- Rust en ruimte, nadeel de afstand tussen de rest van het land  

 

2 Q2 Ik woon met plezier in mijn woonplaats. 

Opmerkingen: 
- Veel irritaties vanwege asociaal weg gedrag in het dorp. Veel overlast van te hard 

rijden. Geluidsoverlast van opgevoerde brommers en motoren. Vrachtwagens en 
tracktoren denderen over de Langeweg. Ontoelaatbaar.  Menigmaal klacht bij 
gemeente en politie gedaan. Maar er wordt niet gehandhaafd en gemeente praat 
alleen maar.  heb ik het nog niet over toename luchtverontreiniging. 

- te veel saaie rijtjes / huurwoningen; veel te weinig (groene) speelruimte voor 
kinderen. 

- De voorzieningen in Den Bommel zijn beperkt.  
- Woon er nu ruim 3 jaar, ik kon het al, maar is anders als je er woont. 
- Er zijn weinig voorzieningen  
- Iets meer te doen op de zondag zou fijn zijn.  
- Heb weinig keuze aangezien ik een relatief goedkope huurwoning heb, sta al 

jaren op de wachtlijst bij de woningbouw voor een andere huis in andere 
woonplek maar dan ga ik veel meer huur betalen en dat wordt toch te krap dus ik 
zal moeten blijven zitten.  

- straten in Dirksland erg nauw en onoverzichtelijk, met name in de 
nieuwbouwwijken rond de scholen in Zuid, daardoor veel onoverzichtelijke 
situaties, en gevaar voor kinderen 

- Ik werk alleen op Flakkee 
- Ouddorp is door de vele vele toeristen uit zn jasje gegroeid  
- De achter ons huis gelegen Staverse weg (N215) geeft veel geluids- en 

fijnstofoverlast.    
- Rust, ruimte, veiligheid, schoon 
- Ik kom thuis 
- Niet alle dorpsbewoners zijn even leuk 
- Weinig voorzieningen en evenementen voor jongvolwassenen. De evenementen 

en voorzieningen richten zich voornamelijk op jeugd of ouderen.  
- Alles is overzichtelijk in je woonomgeving en kleinschalig 
- Geen voorzieningen vandaar dat wij volgend jaar verhuizen naar Oude-Tonge.  
- Ik ben super blij met de omgeving en de mensen. Ik vind alleen dat stoepen, 

straten en huizen nog wel eens verwaarloosd worden in het dorp.  
- Ik maak mij zorgen vanwege het vele drank/GHB en andere drugs gebruik van de 

Goereese jongeren en die dan toch in hun auto stappen 
- Ouddorp is een prachtig dorp met een mooie natuur en voldoende voorzieningen 



- Tegenwoordig woon ik er alleen in het weekend. 
- Ik woon in het buitengebied . Daar wordt veel te hard gereden. En niemand die 

er iets aan doet. De gemeente niet en het waterschap ook niet.  
- Voor een christelijke gemeenschap gedraagt een deel van de bevolking zich knap 

asociaal. Te hard rijden, geen praatje willen maken, zich van regels niets 
aantrekken, net doen of ze je niet kennen. 

- Prachtig dorp den bommel 
- Centrumgemeente 
- Gezien het bedrijf van mijn man niet kan verhuizen, anders hadden we vast op 

een andere mooie plek op het eiland gewoond :)  
- Wel hebben we met de jaren meer en meer last van verkeerslawaai en 

vliegtuiggeluid. 
- Trots op flakkee! 

 

3 Q3 Over 10 jaar verwacht ik nog steeds in mijn dorp/stad te wonen. 

Opmerkingen 
- Zolang mijn ouders nog leven ga ik hier niet weg van Flakkee maar het is niet zo 

dat ik per se hier altijd wil blijven. 
- Wel op het eiland, maar misschien in een ander dorp!  
- Misschien niet in Oude-Tonge, maar wel op het eiland 
- Misschien niet. Zou nog landelijker willen. Maar de komende jaren is dat niet aan 

de orde.  
- Verhuizing naar een andere gemeente 
- Hangt af van werk, relatie en dergelijke. 
- Dan loop ik tegen de 60, ik weet het niet, 
- Misschien gedeeltelijk in het buitenland 
- Hoop ik. Ben al 62  
- Volgend jaar verhuizen wij.  
- Wel op Flakkee maar niet perse in het huidige dorp. 
- Geen idee wat het leven mij zal brengen. 
- Familie woont dichtbij waardoor er nog binding is met het eiland.  
- indien de gezondheid het toelaat. 
- Dan zijn we wel hoogbejaard, bij leven en welzijn 
- Als het mij fysiek mogelijk is. Ben dan 80 
- Door ouderdom misschien naar een senioren woning 
- Over tien jaar vereist de gevorderde leeftijd misschien anders 
- Ik ga verhuizen naar een ander dorp op Flakkee  
- Weet je nooit  Rare vraag 
- Aangezien ik niet in aanmerking kom voor een andere huurwoning bovendien 

zou deze waarschijnlijk veel duurder zijn.  
- Kan ook elders zijn op het eiland. Maar denk niet daar buiten.  
- Internationale carrière blijft trekken. 
- Ga 1 augustus verhuizen 
- Afhankelijk van aanbod wonen voor ouderen, betere voorzieningen die 

betaalbaar zijn 
- als ik dan nog leef 
- Ik ga verhuizen naar een rustig dorp 

 

4 Q4 Ik ben tevreden over het aantal woningen dat in mijn dorp/stad gebouwd wordt.  

Opmerkingen: 

- Ik ga verhuizen naar een rustig dorp 



- Graag meer betaalbare huurwoningen voor starters. 
- Het hoeft voor mij allemaal niet zo groot te worden. 
- Liever niet meer, ik ben hier twee jaar geleden gaan wonen voor de rust en de 

ruimte. 
- teveel woningen 
- Te veel 
- Ik woon in Ouddorp, daar wordt aardig wat bijgebouwd. Wel vind ik het niet 

altijd erg mooi wat wordt gebouwd, er is nogal wat eenheidsworst (terrein 
Vliedberg, Oosterpark) 

- Er mag voor mij een bouwstop komen. 
- Te weinig voor jonge mensen die zelfstandig willen wonen, te weinig voor 

senioren 
- Veel te weinig starterswoningen!  
- In Oude Tonge is er weinig nieuwbouw, zeker nu de Molenpolder wéér vertraagd 

is. 
- te eenzijdig, te kleine percelen, te veel monopolie van Estate. 
- Er wordt zeer weinig in Den Bommel gebouwd. Aandacht voor gebieden buiten 

de centrale kernen als Middelharnis / Ouddorp / Dirksland  is nodig.  
- Gebrek aan levensloop bestendige woningen in de huursector, daarom heb ik iets 

gekocht 
- Maar nu vind ik het ook wel genoeg.  
- Zou alleen meer voorzieningen/winkels willen zien  
- Het moet niet ten koste van onze natuur gaan 
- Weinig huur woningen beschikbaar voor jongeren  
- Het aantal woningen is prima. Alleen nu graag nog betaalbare woningen.  
- Als u het hebt over huurwoningen.  
- Nog meer seniorenwoningen v.d. toekomst 
- te weinig moderne woningen voor 1 persoonshuishoudens 
- Dirksland wordt helemaal volgestampt met huizen! 
- Graag meer woningen in leuke stijl zodat jongeren ook voor Stellendam kiezen 

om te wonen 
- Het wordt allemaal wel erg groot.... 
- meer senioren woningen 
- Te weinig senioren woningen en MIVA's 
- Er wordt teveel aan vakantie woningen gebouwd. Het is genoeg zo anders 

worden we nog erger als Renesse 
- Te veel nieuwe woningen, staat ook veel leeg. En verkeer en parkeerplaatsen 

lopen vol en vast 
- Te veel 
- Ik vraag me af of er voldoende woningen worden gerealiseerd voor senioren.  
- Ik vind dat een evenwichtige verdeling tussen de gemeentes er niet is.  
- Er kan meer worden gebouwd voor de 50 + 
- Te veel, veel buitenstaanders 
- Er is een tekort aan woningen voor jongeren/ starters doorgroeiers 

gezinsuitbreiding en ouderen die kleiner willen maar niet kunnen in Den bommel 
- Plannen te over. Daden blijven achter 
- Er zouden best wel meer ouderen woningen gebouwd kunnen  worden. 

(betaalbaar) 
- Winkels niet gebouwd 
- Combinatie wonen en werk 
- Met de nieuwbouw wordt de leefbaarheid van het dorp vergroot.  



- Rondom Sommelsdijk/Middelharnis wordt veel nieuw gebouwd. Wel is er 
onvoldoende aandacht voor de doorstroming van verkeer met de komst van 
nieuwe woonwijken.  

- Het moeten er niet te veel worden. Het landelijke karakter moet worden 
bewaard. 

- Veel teveel nieuwbouw: nu is het wel genoeg. 
- In Ouddorp wordt veel voor recreatie gebouwd, maar te weinig voor starters.  
- Te weinig. 
- Het gelijkvloerse mag een pre hebben in het dorp in verband met de 

toenemende vergrijzing en de raad om zelfstandig te blijven wonen. 
- Er worden te weinig woningen gebouwd, zeker voor de midden inkomens. En dan 

bedoel ik met name huurwoningen. 
- Moet wel dorps blijven 
- het worden er wel erg veel, met weinig voorzieningen voor kinderen 
- de recreatie bouw is een doorn in het oog. 
- Het zijn er wel heel erg veel inmiddels... 
- In Den Bommel mag best wat meer worden gebouwd! Volgens mij is daar 

behoefte aan en het ligt strategisch erg gunstig aan de N59 met prima bus- en 
wegverbindingen.  

- Te druk.  
- Ik vind dat er op ons eiland te veel huizen gebouwd worden, daardoor staat er 

veel leeg of wordt verhuurd 
- Jammer dat er nu pas gebouwd wordt, alle winkels zijn gesloten, dat had kunnen 

voorkomen worden... 
- Wel dure koopwoningen  bouwen maar starters en minder gefortuneerden 

komen niet aan bod!!! 
- Ik heb al een huis 
- Weinig voor starters 
- Meer appartementen voor senioren bouwen vind ik erg noodzakelijk. 
- Er wordt teveel gebouwd. Met onze wegen is dat geen haalbare kaart. Zie 

Middelharnis en Ouddorp. Een ramp om van A naar b te komen.  
- Laat maar lekker zo blijven. Er wordt precies genoeg gebouwd. 
- Op dit moment wordt rondom de havenkom van Middelharnis veel gebouwd. 

Liever niet meer nieuwbouw 
- Er zou eens goed gekeken moeten worden wat voor soort woningen gebouwd 

moeten worden. Starters of ouderen. Duurzaam wonen. Het gaat altijd over 
recreatie heb ik het idee. 

- Ouddorp heeft nu wel genoeg nieuwbouw woningen  
- Zijn wel begonnen met projecten. Heeft te lang geduurd. Moet wel doorpakken 

nu. 
- Te veel bebouwing vooral in de recreatiesector  
- Prima dat er gebouwd wordt. Het wordt alleen tijd dat de gemeente ook gaat 

investeren in de bereikbaarheid van de nieuwe wijk en daarmee bestaande 
overvolle hoofdwegen gaat ontlasten (Langeweg M’harnis). Anders maar stoppen 
met bouwen!  

- Te weinig 
- Van mij hoeven er niet steeds huizen bijgebouwd te worden. Voor ons heeft het 

geen voordelen, sterker nog, het wordt alleen maar drukker op de ene route, min 
of meer langs ons huis,  waar alle verkeer naartoe gedwongen wordt middels 
allerlei aanpassingen zoals eenrichtingsverkeer en afsluitingen. 

- Goedkopere woningen voor starters blijft een gemis. 

 



5 Q5 Ik ben tevreden over het soort woningen dat in mijn dorp/stad gebouwd wordt.  

Opmerkingen: 

- Je kan als koper nauwelijks iets kiezen. Er wordt af en toe iets gebouwd maar hoe 
of wat of waar of tegen welke prijs, daar heb je als koper nauwelijks of geen 
invloed op. Ook steekt het dat bouwen vrijwel alleen aan projectontwikkelaars 
en kapitale personen gegund wordt. 

- De hoogbouw van de  Hofburg vind ik te hoog 
- Er worden wel veel dezelfde rijtjeshuizen gebouwd 
- Nieuwbouw moet aansluiten bij de stijl van het dorp 
- Te veel recreatie 
- Een tekort aan huurwoningen 
- Er zijn weinig betaalbare woningen voor ouderen. Tevens geen instelling voor 

dementie. 
- Over het nieuwbouwproject op de voormalige camping in Middelharnis ben ik 

niet zo tevreden   
- Er mogen best meer goedkopere woningen bijkomen. 
- Deels niet. Dit vanwege gebrek aan goede seniorenappartementen 
- Er worden veel starterswoningen gebouwd of juist meer woningen gericht op 

senioren. Er zou meer gebouwd kunnen worden voor de 'tussengroep', dus 2 
onder 1 kap - ruimere gezinswoningen als tweede stap na een tussenwoning 

- De nieuwe wijk “Lindelaan” past totaal niet in het dorpsgezicht. 
- meer huuraanbod voor alleenstaande starters en ouderen nodig. 
- Maar recreatie woning wat veel leegstand of arbeiders in komen te wonen. Is 

niet het meest ideale.  Leegstand of onverzorgde huizen en tuinen. 
- Meer 50 plus woningen  
- Goede afwisseling 
- Er wordt niet gebouwd.  
- Alleen de passende panden. 
- geen recreatie bouw meer 
- Ik mis de kleine starters- en seniorenwoningen, buiten de sociale huur. 
- Seniorenwoningen worden op elkaar gepakt en klein. 
- Kleiner mag ook 
- Te weinig woningen voor 1-2 persoonshuishouden 
- Teveel recreatie, te weinig voor starters.  
- Te duur voor de gemiddelde inwoner. 
- Prachtige stijl. 
- Er mogen misschien wat seniorenwoningen bij komen. 
- Niet alle nieuwbouw past bij het karakter van het eiland (duurzaam, maar ook 

historisch).  
- Nieuwe projecten zijn dure herenhuizen of vakantiewoningen waar de 

problemen over permanente bewoning ingebakken zijn. Alleen verdichting is 
voor senioren bestemd 

- Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen 
- Veel dure woningen alleen toegankelijk voor hogere inkomens  Weinig voor 

jongvolwassenen 
- Voor starters en huurders is er een gebrek 
- Er moeten meer woningen komen voor gehandicapten en ouderen. 
- De hoogbouw rond de haven van Middelharnis vind ik echt Niet kunnen 
- Voor starters veel te weinig mogelijkheden 
- Er mogen meer seniorenwoningen gebouwd worden 



- Ik mis meer betaalbare woningen en diversiteit in woonvormen 
- Mis bejaardenwoningen om te kunnen kopen 
- Woning voor ouderen blijft achter 
- Verpauperde woningen 
- Niet voldoende ruime seniorwoningen 
- te weinig 50 + 
- Er worden teveel dure huizen gebouwd, die mensen uit de stad trekken 
- Ik denk dat er meer aandacht moet zijn voor seniorenappartementen, aangezien 

deze doelgroep sterk groeit 
- te weinig goedkopere sociale huurwoningen en seniorenwoningen 
- Steeds meer hoogbouw, jammer..... 
- Evenwicht zoeken van woningen zowel voor jongeren als ouderen 
- te weinig moderne woningen voor 1 persoonshuishoudens 
- er zou beter gekeken moeten worden naar de toekomst, welke 

gezinssamenstellingen zijn er, en is daar voldoende woongelegenheid voor 
- Goedkopere en een persoonswoningen zouden er meer gebouwd mogen 

worden.  
- Meer goedkope woningen.  
- Wat meer goedkopere woningen  
- De vraag is groter dan het aanbod 
- Wat meer appartementen voor alleenstaande personen zou welkom zijn.  
- Behalve het nieuwe gebouw aan de haven van Middelharnis. Welke i.p.v. “De 

Parel” is gekomen. Ik vind deze bouwstijl totaal niet passen bij de lieflijke huisjes 
die er omheen staan. Echt zonde! 

- Mogen nog wel wat meer huurwoningen voor jongeren 
- veel te weinig open groen ertussen /erbij; eenzijdige woningen met erg kleine 

percelen. er worden geen levensloopbestendige woningen gebouwd in M/harnis. 
- Betaalbare woningen voor jongeren, betere dan aftandse appartementen, te 

weinig betaalbare voor senioren 
- Te weinig huur woningen in de 'midden' klasse en te weinig seniorenwoningen.  
- Veel te weinig starterswoningen! 
- Zie eerdere opmerking. Er zouden wel wat meer starterswoningen bij mogen.  
- Allemaal in dezelfde stijl. We blijven te veel in de jaren 30 vorige eeuw hangen.  
- Het gebouw op de plaats van Hotel Jacobi hoort totaal bij de omgeving.  

 

 

   


