
17.67% 53

27.00% 81

13.67% 41

26.67% 80

15.00% 45

Q16 Het is voor mij duidelijk hoe ik mijn plannen en ideeën bij de
gemeente kan voorleggen.

Answered: 300 Skipped: 46

TOTAL 300

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Duidelijk wel,maar of het wordt gehoord? 6/21/2019 9:26 PM

2 laagdrempeligheid en wat er met de aanvragen gedaan wordt meer inzichtelijk maken 6/16/2019 11:20 PM

3 Ik ken de wethouder die gaat over het sociale domein. En kan hem aanspreken, maar de officiële
route ken ik niet.

6/11/2019 6:01 PM

4 Zelfs als ik bel voor informatie hierover of schrijf is het me nog steeds niet helemaal goed duidelijk
en krijg ik verschillende antwoorden van verschillende mensen.

6/10/2019 11:43 PM

5 Gemeente trekt zich niets aan van de Arsdgo 6/6/2019 4:48 PM

6 Nooit nodig gehad en dus niet uitgezocht 6/4/2019 9:46 PM

7 Doordat ik bij een aantal verenigingen betrokken ben, weet ik welke weg je moet bewandelen. Ik
denk dat dit voor de gemiddelde bewoner van het eiland niet duidelijk is.

6/4/2019 4:45 PM

8 Veel onduidelijkheid voor verenigingen om subsidie waar en hoe aan te vragen en bij welk beleids
medewerker

6/4/2019 11:13 AM

9 Ik weet wel hoe ik ze kan voorleggen maar wat ze daarna doen is volstrekt niet helder 5/30/2019 5:46 PM

10 Kan nogb altijd beter! 5/30/2019 10:11 AM

11 Weinig informatie op de website. Onduidelijk voor welke zaken je bij de gemeente of elders
terecht moet (en als dat ergens anders is, waar dan?). Indien je de chat gebruikt weet je dit wel
snel.

5/29/2019 12:06 PM

12 Nvt 5/28/2019 9:25 PM
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13 Kan men niet wordt eerst aan de balie afgescheept en daarna na veel aandringen door een
ambtenaar

5/28/2019 9:21 AM

14 Wordt toch geen gehoor aan gegeven. Ik zit niet "vooraan op de kerkbank iedere zondag" en de
gemeente is corrupt.

5/27/2019 8:56 PM

15 Vergunning aanvragen voor iets monumentaals is een ramp. 5/23/2019 3:29 PM

16 veel verschillende partijen verantwoordelijk, daarnaast de neiging om op casusniveau te blijven
hangen.

5/23/2019 12:32 PM

17 Geen idee. Heb de gemeente ruim 5 jaar geleden gemaild over afval scheiden. Na 6 weken
antwoord dat er nog een antwoord zou volgen. Helaas ik wacht nog steeds.

5/23/2019 12:31 PM

18 Heb geen idee. Nooit gedaan 5/23/2019 10:41 AM

19 Geen ervaring ivm dat ik minderjarig ben 5/21/2019 10:53 PM

20 Ik heb dat nooit hoeven doen, maar ik denk dat het via de website wel kan, een afspraak maken
bijv.

5/21/2019 10:22 PM

2 / 15

Enquête ASDGO



27.67% 83

34.00% 102

9.33% 28

23.33% 70

5.67% 17

Q17 Ik weet wat de dorpsraad/stadsraad doet.
Answered: 300 Skipped: 46

TOTAL 300

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Raadslid geweest, "ik ken het klappen van de zweep" 6/21/2019 9:26 PM

2 Globaal beeld 6/20/2019 9:23 AM

3 geen dorpsraad in Middelharnis/Sommelsdijk 6/19/2019 9:50 PM

4 Per dorpsraad nogal verschillend. 6/17/2019 12:49 PM

5 nog niet echt mee te maken gehad 6/16/2019 11:20 PM

6 In mijn dorp is geen dorps- of stadsraad 6/16/2019 8:35 PM

7 Als ik me er meer in zou verdiepen zou ik beter op de hoogte zijn, ik weet ongeveer waar ik de
info kan vinden al is het me dan nog niet helemaal duidelijk hoe dit in de praktijk uitgevoerd gaat
worden.

6/10/2019 11:43 PM

8 Lees nagenoeg geen streekkrant 6/4/2019 9:46 PM

9 Zelf voorzitter geweest maar miste soms back up ( bedreigingen) 6/4/2019 3:16 PM

10 Dorpsraden houden openbare avonden. Bij interesse is er voldoende ruimte voor inbreng. 5/29/2019 12:06 PM

11 Geen idee wie er in de dorpsraad zitten en wat die doen en wanneer die vergaderen. 5/29/2019 10:37 AM

12 Met andere buurtbewoners heb ik de Buurtvereniging Oostdijk&Nieuwendijk opgericht in 2010, en
nu ben ik sinds 2018 afgevaardigde voor de Vereniging in de Stadsraad Goedereede.

5/24/2019 7:16 PM

13 Te weinig notie van 5/23/2019 10:41 AM
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14 De zichtbaarheid van de dorpsraden behoeft nog wel heel veel aandacht. Het lijkt nu meer op
liefhebberij van een paar mensen, terwijl het toch een vertegenwoordiging van het hele dorp zou
moeten zijn. Een groot deel van de inwoners van het dorp heeft geen flauw idee wat de dorpsraad
doet.

5/23/2019 10:25 AM

15 Volgens mij is er niet in ieder dorp een dorpsraad? 5/23/2019 1:22 AM

16 Bewoners staan voor voldongen feiten, dan staat er plots in de krant dat het gemeentebestuur een
dorpsbezoek heeft gebracht en dat er dingen zijn veranderd in de straat. Niemand wist hiervan.
Heel besloten allemaal, weinig communicatie. Verwacht dan ook geen betrokkenheid van
inwoners.

5/22/2019 7:33 PM

17 Is er een dorpsraad in Middelharnis? 5/22/2019 4:29 PM

18 Hebben we die?? 5/21/2019 11:03 PM
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82.33% 247

11.00% 33

3.33% 10

2.00% 6

1.33% 4

Q18 Ik vind het belangrijk dat de gemeente activiteiten voor alle leeftijden
aanbiedt.

Answered: 300 Skipped: 46

TOTAL 300

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 om mensen uit een sociaal isolement te halen prima, voor armlastige ook prima, verder vind ik het
eigen verantwoordelijkheid

6/24/2019 2:46 PM

2 Te beperkt, zeker voor de jeugd. 6/21/2019 9:47 PM

3 Er moet wel de behoefte zijn. 6/21/2019 9:26 PM

4 Dit hoeft de gemeente niet te doen, wel kunnen ze verenigingen en sportclubs helpen. 6/17/2019 12:49 PM

5 Mij lijkt dat de gemeente eerst de eigen organisatie gezond moet maken om zich vervolgens te
kunnen richten naar buiten. Eigen mensen worden ziek door mismanagement. Geloofwaardigheid
van mij als burger in de goede zorg van het management voor de eigen mensen is daarom zoek.

6/17/2019 11:50 AM

6 Zorg is prima, maar veel kan ook privaat zijn. 6/14/2019 10:40 PM

7 kanttekening. De gemeente hoeft niet te organiseren maar dient te facilliteren. Vooral voor
kwetsbare groepen zoals jeugd en senioren en mensen met een kleine beurs

5/30/2019 5:46 PM

8 Voor jongvolwassenen is er nu weinig. Weinig evenementen, weinig vlotte winkels en weinig
voorzieningen (bv. leuke bar, koffietent e.d.). Jongvolwassenen zijn er mobiel en erg buiten de
deur. Daar leent deze omgeving zich niet voor. Ik maak dan zelf ook heel wat kilometers naar
buiten het eiland om dit wel te krijgen. Ook voor de werkomgeving mist dit (leuke tentjes om te
overleggen, buiten de deur te werken en te netwerken zijn er niet).

5/29/2019 12:06 PM

9 Stimuleren van zelf organiseren. 5/28/2019 6:35 PM

10 Gaan ze toch niet doen. Ook hier weer wordt er alleen iets voor de christelijke gedaan. 5/27/2019 8:56 PM
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11 Dat hoeft de gemeente niet te doen. Wel faciliteiten beschikbaar stellen, zoals zwembad en
dorpshuis.

5/22/2019 7:33 PM

12 Ik vind het geen taak voor de gemeente om mensen hobbymatig bezig te houden. 5/21/2019 10:22 PM
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54.67% 164

23.67% 71

8.00% 24

6.67% 20

7.00% 21

Q19 Er zijn genoeg sportfaciliteiten in mijn omgeving.
Answered: 300 Skipped: 46

TOTAL 300

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Geen binnenbaan voor de tennis volgend jaar 6/21/2019 9:47 PM

2 Voetbal. Onze kleinkinderen gaan in Middelharnis naar de hockey. Altijd de ouders halen en
brengen.!!

6/21/2019 9:26 PM

3 Er zijn een aantal goed verenigingen (voetbal, tennis, manages), maar aan bijvoorbeeld
Sportvereniging de Kriekel merk je dat je toch in een klein dorp woont, het is lastig om sporten te
blijven aanbieden. Voor veel zaken moet je toch naar Middelharnis, Renesse of Hellevoetsluis. Als
je vanuit de grote stad komt voelt dat wat beperkt. Maar slecht is het zeker niet.

6/20/2019 9:23 AM

4 In mijn directe omgeving (goedereede) is er wel genoeg, maar in Middelharnis is een schreeuwend
tekort aan zaalruimte.

6/19/2019 4:27 PM

5 Kwaliteit van de faciliteiten laat te wensen over 6/18/2019 11:40 AM

6 heb geen inzicht waar behoefte aan is 6/16/2019 11:20 PM

7 Ik ben er niet bij betrokken. 6/14/2019 10:40 PM

8 Meer verschillende sporten op Ouddorp. Meer sporttoernooien voor pubers op de zterdagavond 6/14/2019 5:27 PM

9 Jammer dat op zaterdag het zwembad van de staver niet meer open is. Een openlucht zwembad
zou ook erg leuk zijn. Andere sporten zijn naar mijn mening wel goed aanwezig

6/14/2019 2:52 PM

10 Sporthal vaak gesloten 6/13/2019 9:33 PM

11 Niet veel teamsporten in de omgeving aanwezig 6/11/2019 10:43 PM

12 Alleen vaak lastig toegankelijk voor mensen met een kleine beurs 6/10/2019 11:43 PM
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13 Voor sommige sporten (e.g. boogschieten) zijn er enkel onofficiële gelegenheden op privaat
terrein. Misschien dat er eens geïnventariseerd kan worden welke behoeftes er zijn voor welke
sporten.

6/6/2019 11:29 AM

14 teveel faciliteiten, mensen lijken zich verplicht te voelen hier aan mee te doen, en dat heeft niet
altijd positieve effecten voor de samenleving. Daarbij moeten we samen waken voor de
zondagsrust.

6/6/2019 10:35 AM

15 Klim activiteiten zouden leuk zijn 6/5/2019 9:44 PM

16 Dit zijn wel verenigingen waar de gemeente weinig voor doet. 6/4/2019 9:19 PM

17 mis watersportmogelijkheden zoals zeilschool bij M'harnis/hoad 6/4/2019 11:21 AM

18 Ik vind het jammer dat als er wat ontwikkeld wordt om te bewegen dat het gelijk zo heel moeilijk
parcours is. Ook vind ik het raar, dat er wel voetbaldoeltjes komen, maar dat er niet ergens een
betonnen veldje neer wordt gelegd waar je op kan basketballen en tennissen. Niet voor iedereen
is er geld om lid te worden, maar vinden het wel leuk om te bewegen.

6/3/2019 11:11 PM

19 Voor bepaalde sporten moet je naar andere locaties op het eiland of zelfs van het eiland af! 5/30/2019 10:11 AM

20 Weinig buitensportmogelijkheden (bv. openluchtfitness). Wel voldoende wandel- en
fietsmogelijkheden.

5/29/2019 12:06 PM

21 In Den Bommel is niet zo veel. 5/29/2019 10:37 AM

22 soms best prijzig en weinig verschil 5/24/2019 9:08 PM

23 Ik zou het niet weten ik heb niks met sport 5/23/2019 11:46 PM

24 Voor jonge jongens weinig keus 5/22/2019 10:30 PM
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13.00% 39

32.33% 97

15.33% 46

13.00% 39

26.33% 79

Q20 Ook voor minder valide inwoners is de bereikbaarheid en
toegankelijkheid op het eiland goed.

Answered: 300 Skipped: 46

TOTAL 300

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 ben geen ervaringsdeskundige op dit gebied, mogelijk dat minder valide mede inwoners daar
anders tegen aan kijken.

6/24/2019 2:46 PM

2 niet overal. Als je op de stoep Langeweg met rolstoel loopt en er moeten 2 vrachtwagens/bussen
langs elkaar wordt je aangeraakt door de spiegels. Onveilige situatie. Verder staan overal busjes
en auto's geparkeerd op de stoepen. Waardoor je de straat op moet. Nergens wordt gehandhaafd.

6/24/2019 8:30 AM

3 geen idee 6/20/2019 11:52 AM

4 Mijn moeder is minder valaide maar kan goed terecht. Maar zij kan zelf nog auto rijden. Als je dit
niet kan lijkt wonen op het eiland mij lastig.

6/20/2019 9:23 AM

5 Lopp maar eens met krukken door Middelharnis 6/19/2019 8:42 PM

6 ik weet dat niet; ken geen mensen die daar ervaring mee hebben 6/19/2019 4:46 PM

7 na vernieuweing straten (M/harnis), zijn er op/afrtitten verdwenen aan het einde van 'achterom'
paadjes, zonder geldige reden, zonder overleg, zonder verdere informatie. nu moeten mensen met
rolstoelen, maar ook met clico's en kinderwagens zelf maar een plek zoeken om - al rijdend over
de stoep - een aansluiting met de weg te vinden. drama.

6/17/2019 1:33 PM

8 Kan op sommige plekken nog beter, qua stoepen, winkels en toiletmogelijkheden. meer rolstoelen
bij het strand zou ook fijn zijn.

6/17/2019 12:49 PM

9 Qua vervoer / regio taxi voor meer mensen lijkt dit een probleem te worden. Betere controle hoe
het groen er bij ligt ipv overhangende bossen op de trottoirs.Meer parkeer gelegenheid voor
minder validen. Teveel fietsen op trottoirs op stoepen bij bushaltes zodat je er moeilijk langs kunt
en winkels moeilijk toegankelijk zijn.

6/16/2019 11:20 PM
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10 De lift bij de dijk in Middelharnis is vaak stuk 6/14/2019 8:51 AM

11 Niet van toepassing 6/13/2019 9:33 PM

12 Ervaar in mijn werk met clienten regelmatig vervoersproblemen 6/12/2019 11:58 AM

13 Veel gaat alleen met hulp van anderen. Voor mensen om zich echt inclusief te voelen moeten ze
ook alleen over heen kunnen.

6/11/2019 6:01 PM

14 Zelfs voor mensen zonder beperking is het Eiland soms moeilijk bereikbaar of toegankelijk. Op
sommige plaatsen is er bijna niet (op tijd) te komen zonder auto. Bovendien zijn veel
gelegenheden niet echt rolstoelvriendelijk of geschikt voor iemand met een visuele handicap.
Echter is dat laatste ook weer niet zo slecht geregeld en begrijp ik dat er voor anderhalve
passagier niet standaard een bus kan rijden.

6/10/2019 11:43 PM

15 uit eigen ervaring: het valt niet mee om iemand in een rolstoel te duwen door de op verkeerde
plekken gesitueerde "afritten" waar je de stoep op en af kan, als dat al kan. Ook restaurants en
winkels zijn vaak niet goed toegankelijk.

6/8/2019 12:14 PM

16 Heb daar zelf geen idee van 6/7/2019 12:33 PM

17 Zal ik toch eens moeten uitzoeken.... 6/6/2019 8:26 PM

18 niet alle winkels zijn toegankelijk 6/6/2019 7:39 PM

19 winkels niet bereikbaar. scootmobiel kan niet in de lift in het gemeentehuis 6/6/2019 4:48 PM

20 niet altijd 6/4/2019 10:10 PM

21 Weet ik niet 6/4/2019 9:46 PM

22 Dat is niet altijd zo. denk maar aan de toegankelijkheid van Tij in Stellendam. 6/4/2019 12:59 PM

23 Het kan altijd beter 6/4/2019 6:47 AM

24 Het winkelcentrum is niet vriendelijk voor mensen die slecht ter been zijn, er zou een rollator
vriendelijke lift moeten komen aan het beneden zandpad b.v.. Schönenberg, en Keuvelaar zijn
slecht bereikbaar.

6/3/2019 11:29 PM

25 Kan altijd beter! 5/30/2019 10:11 AM

26 Met name in kleine dorpen is de bereikbaarheid en toegankelijkheid minder goed. Er dient al snel
ondersteuning aan te pas te komen. de omgeving is vaak verouderd, niet goed onderhouden.
Tevens is er niet overal een dienstregeling waarbij de bus in de avond in het dorp komt. Ook zijn
er niet overal voorzieningen aanwezig (pinautomaat, supermarkt).

5/29/2019 12:06 PM

27 Geen ervaring mee. 5/29/2019 10:37 AM

28 Ik denk van wel maar heb er nooit naar gekeken door de ogen van een minder valide. 5/28/2019 9:25 PM

29 Grotendeels op orde, verdient wel blijvende aandacht. 5/28/2019 8:56 PM

30 Eerlijk gezegd heb ik daar nooit zo op gelet. Of het bijv makkelijk is om in een bus te komen etc. 5/28/2019 8:39 PM

31 Bestuurders zouden eens vaker in een rolstoel o.i.d. Moeten gaan zitten en een rondje doen. 5/28/2019 9:21 AM

32 Het hek van het duinpad dat begint op de Parkeerplaats Kwade Hoek zou het liefste zonder slot
moeten zijn ten behoeve van rolstoelen en kinderwagens, de vandalen niet meegerekend.

5/24/2019 7:16 PM

33 De markt van goeree is nu wel hard toe aan een opknapbeurt 5/23/2019 3:29 PM

34 Met rolstoelen zijn er nog wel eens problemen zo hier en daar!!!! 5/23/2019 12:31 PM

35 Nog nooit echt goed opgelet 5/23/2019 11:44 AM

36 Denk aan te smalle trottoirs en ongelijke trottoirs. 5/22/2019 7:53 PM

37 Goed plan van gemeente om paden op begraafplaats te asfalteren. Op grind niet te doen met
rollator of rolstoel

5/22/2019 4:29 PM

38 Men geeft bijv. geen regio taxi als je via wmo een scootmobiel hebt, maar probeer maar eens over
eiland te gaan met slecht weer zoals regen of vrieskou. Als je dam van Stellendam naar Ziekehuis
of Gemeentehuis moet is het een hell omdat je stil zit op een scootmobiel en ongeveer gemiddeld
een uur heen en dus ook weer uur terug moet.

5/22/2019 11:55 AM

39 Hierin kan de gemeente nog heel veel verbeteren! 5/21/2019 11:03 PM
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40 Er wordt te weinig rekening gehouden op trottoirs 5/21/2019 10:56 PM
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23.33% 70

30.33% 91

13.33% 40

18.33% 55

14.67% 44

Q21 Het openbaar vervoer is goed geregeld.
Answered: 300 Skipped: 46

TOTAL 300

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 leerlingenvervoer is niet erg prettig geregeld met te weinig zitplaatsen. Het is zeker geen
alternatief voor de auto en dat is jammer

6/24/2019 2:55 PM

2 Halte Provinciale weg?????? 6/21/2019 9:26 PM

3 Het is nogal beperkt... 6/20/2019 9:23 AM

4 Voor een goede mobiliteit is een auto onontbeerlijk. Voor het werk is de focus vanaf het eiland op
Rotterdam gericht. Die busverbindingen voldoen aan de vraag ook de frequentie voldoet mijns
inziens. Voor mij is het vervallen van de bushalte nabij de Excoduskerk in Sommelsdijk niet
duidelijk.

6/19/2019 9:50 PM

5 Bussen komen regelmatig te laat of helemaal niet. 6/19/2019 4:27 PM

6 Leg deze vraag eens voor aan de schoolgaande jeugd en kom zo tot nieuwe inzichten. 6/19/2019 3:50 PM

7 Sommige kernen erg weinig, verbinding niet altijd goed, kan nog beter. Is soms ook wel duur,
vooral naar Rotterdam.

6/17/2019 12:49 PM

8 Maak er nu zo goed als geen gebruik van 6/16/2019 11:20 PM

9 Waar ik woon is de reis naar Dirksland 3 kwartier voor 6 km. 6/14/2019 10:40 PM

10 Op zaterdagavond tot 1.00 uur een bus die over het eiland rijdt nu tot 11.30 uur. Vooral als er
feestelijke dagen ergens op het eiland zijn.

6/14/2019 5:27 PM

11 waterbus zou een welkome aanvulling zijn 6/14/2019 3:01 PM

12 verschillende dorpskernen niet 6/14/2019 2:54 PM

13 Richting Hellevoetsluis en treinstation Barendrecht kan beter denk ik. Andere richtingen gaan
prima

6/14/2019 2:52 PM
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14 Zou nog wel vaker mogen rijden 6/14/2019 8:51 AM

15 Te ver lopen om er te komen 6/13/2019 9:33 PM

16 De taxi tijden zouden verlengd mogen worden want die gaan steeds vroeger in de avond stoppen
zodat een cliënt van mij straks niet meer naar zijn o zo geliefde schaakclub kan gaan.

6/13/2019 8:48 AM

17 Nu is alles voor zo ver ik kan zien alles best wel in orde. Alleen is het altijd de vraag of het zo blijft.
Natuurlijk is het fijn als de dorpskernen die wat verder af liggen toch meer van ov worden
voorzien.

6/11/2019 6:01 PM

18 Zie antwoord op vraag 19 6/10/2019 11:43 PM

19 Zou op zondag wat frequenter kunnen rijden. 6/8/2019 12:14 PM

20 Ga nooit net ov maar motiveert ook niet, bijv voor je bij een trein station bent dan ben je er al met
de auto

6/7/2019 12:33 PM

21 op zon en feestdagen wel erg summier 6/7/2019 11:41 AM

22 daar maak ik geen gebruik van 6/6/2019 7:39 PM

23 Niet voor ouderen 6/5/2019 9:16 AM

24 Niet genoeg opstappunten 6/4/2019 9:46 PM

25 De busverbinding naar de stad is dramatisch 6/4/2019 9:19 PM

26 Dat je op plaatsen ver moet lopen 6/4/2019 8:17 PM

27 frekwentie in weekenden erg laag 6/4/2019 6:00 PM

28 Routes liggen buiten de kernen, niet acceptabel voor senioren en mensen die moeilijk ter been
zijn.

6/3/2019 11:31 PM

29 Trein zou fijn zijn. 6/3/2019 11:11 PM

30 Erg duur. 6/3/2019 6:01 PM

31 Duur en onregelmatig met slechte aansluitingen 5/30/2019 5:46 PM

32 Maak er geen gebruik van. 5/30/2019 10:11 AM

33 uitbreiding van m.n. kleinschalig besteld openbaar vervoer zou een uitkomst zijn 5/29/2019 2:38 PM

34 Openbaar vervoer rijdt alleen in de spits, maar dan zitten de bussen vaak erg vol. Daarbuiten is de
dienstregeling, met name naar de kleine dorpen verschrikkelijk. De belbus werkt niet (komt niet
altijd) en is ook niet gepast voor alle doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen of beperkten).

5/29/2019 12:06 PM

35 Tja... geen trein te bekennen op Flakkee. 5/28/2019 9:25 PM

36 Op het eiland misschien wel, maar NIET voor de Oostdijk/ Nieuwendijk. Een pendelbusje op
afroep zou al helpen.

5/24/2019 7:16 PM

37 Ik maak nooit gebruik van het openbaar vervoer 5/23/2019 11:46 PM

38 Bussen naar Ooltgensplaat rijden vanaf de schaapsweg al weg terwijl de bus vanaf Rotterdam 2
minuten later aankomt.

5/23/2019 8:59 PM

39 Het kost mij een uur om naar middelharnis te komen vanaf ooltgensplaat. De bussen rijden te
weinig van en maar ooltgensplaat, en als ik maar Rotterdam wil ben ik zo 1,5 tot 2 uur kwijt.

5/23/2019 2:00 PM

40 Sommige bushaltes liggen toch erg ver weg voor een aantal bewoners. Altijd aan de randen van
de woonkernen. Bewoners van de Geldershof wonen toch echt ver van de dichtst3bushalte en
moeten dus op andereanieren ergens k9men.

5/23/2019 12:31 PM

41 Maar woon ook naast het busstation 5/23/2019 10:41 AM

42 De verbinding met Rotterdam is op zich goed, al is de reistijd helaas vrij lang. De verbindingen
tussen de dorpen op het eiland zijn minder goed. Probeer maar eens van Herkingen naar
Stellendam of Ooltgensplaat te reizen...

5/23/2019 10:25 AM

43 Lange reistijden naar de stad / vooral buiten de spitstijden te weinig mogelijkheden 5/23/2019 9:03 AM

44 Graag een trein op flakkee 5/22/2019 6:45 PM

45 Voor rolstoel en/of scootmobiel niet te doen. 5/22/2019 11:55 AM
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46 Busverbindingen richting Rotterdam zijn op zich prima geregeld. Blijft jammer dat er geen (veel
snellere) treinverbinding ligt.

5/21/2019 11:03 PM

47 Af en toe een busje die niet komt opdagen, verder goeie verbindingen! 5/21/2019 10:53 PM

48 Vaak rijdt er vanaf Rotterdam een 437 naar het eiland. Even later komen er 2 bussen tegelijk,
beide 436. Het zou top zijn als er een 437 komt als er toch 2 bussen komen. Nu moet ik steeds
een kwartier wachten als er een 437 komt.

5/21/2019 10:34 PM

49 Niet echt, maar vervoer is naar mijn mening ook niet iets wat openbaar makkelijk te regelen valt. Is
veel handiger om het zelf te regelen.

5/21/2019 10:22 PM
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Q22 Ik ben bekend met de rol van de gemeente op het gebied van
vrijwilligerswerk.

Answered: 300 Skipped: 46

TOTAL 300

# EVENTUELE TOELICHTING: DATE

1 Zelf vrijwilliger op velerlei terreinen 6/21/2019 9:26 PM

2 Heb ik geen beeld van 6/20/2019 9:23 AM

3 Ben geen vrijwilliger 6/4/2019 9:46 PM

4 Daar wil ik wel meer info over 6/3/2019 6:14 PM

5 Niet mee bekend 5/23/2019 3:29 PM

6 Ik ken GOvoorelkaar, maar verder is de gemeente niet echt zichtbaar als het om vrijwilligerswerk
gaat. O ja, er is regelmatig een 'waarderingsbijeenkomst' voor vrijwilligers, maar de invulling
daarvan spreekt mij totaal niet aan. Past niet bij de identiteit van een deel van de eilanders.

5/23/2019 10:25 AM

7 Weet niet wat de rol van de gemeente hierin is 5/22/2019 9:49 PM
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