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1. Rechte tellingen
Het Nissewaard-gevoel
U bent in het buitenland op vakantie en spreekt een groep Nederlanders. Zij vragen waar u
vandaan komt.
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Anders
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Anders, namelijk:












De stadsnaam natuurlijk
Geervliet, dat ligt tussen Brielle en Spijkenisse. Het is heerlijk wonen daar!
Gewoon Spijkenisse
Helaas een dorpje dat in de zelfde gemeente als Spijkenisse zit
Rotterdam (3x)
Spijkenisse (18x)
Spijkenisse, vlakbij rotterdam
Uit Rotterdam, maar ik woon tegenwoordig in Spijkenisse. Ik noem de naam Nissewaard
bewust niet. Waarom moest alles ineens ander gaan heten? Het is toch ook anders
gegaan, bij Rhoon en Poortugaal (Rhoon; gemeente Albrandswaard). Dit behoudt de eigen
identiteit van de gemeenten, in plaats van gelijk maar de naam te gaan wijzigen.
Ze horen gelijk dat ik Haagse roots heb niemand vraagt wat
Zeeland

Toelichting
Uit een gemeente in de
buurt van Rotterdam



In de buurt van Rotterdam is voor buitenlanders nog een beetje
begrijpelijk. De rest niet.

De gemeente
Nissewaard



Waarom hierom heen draaien
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Mijn eigen dorp of wijk




Anders, namelijk:







Als ik een naam noem, is het Spijkenisse, vlakbij Rotterdam. Ik heb er
geen speciaal gevoel bij.
Als je niet in Spijkenissega je daar niet over praten. Spijkenisse, is
misschien goed voor het bestuur.
Dit is niet onze keus geweest en ik denk nog steeds dat er voor de
kleine dorpjes weinig meerwaarde is om bij Spijkenisse te horen. Er
zijn hele andere belangen!
Ga niet meer naar buitenland
Ik woon in Spijkenisse, niet in Waterland of in Nikswaard.
En zijn het Groningers of Limburgers, dan wil ik nog wel uitleggen dat
Spijkenisse net onder Rotterdam ligt.
Kom toch uit Spijkenisse
Rotterdam is ook in het buitenland bekend, ik ben in Rotterdam
geboren en voel me ook meer Rotterdammer.
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7 Wat bindt u aan de gemeente Nissewaard?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=146)
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Op vraag "7 Wat bindt u aan de gemeente Nissewaard?" is het meest gekozen antwoord (66%):
"Huis".

Anders, namelijk:













Alleen mijn woning
Ben er opgegroeid
Betaalbare huizen
Geboren, de roots
Hier hoor ik thuis
Ik woon al 40 jaar in Spijkenisse...dus is toch een vertrouwde omgeving..niet??
Kinderen en geen geld om te verhuizen.
Rustig dorp geen overlast
School kind
Theater
Verenigings leven
Vrienden (2x)

Toelichting







Al wordt het voor mij steeds minder leuk om hier te wonen .
Als je beslist in één vd dorpen gaat wonen doe je dat vanwege het historisch karakter en de rust.
Daar moet je dan wel iets voor over hebben, misschien minder op vakantie maar dat hebben
bewoners er voor over! In Spijkenisse wonen is gelijk aan Hoogvliet of bv Almere of Amstelveen.
De gemeente heeft weinig te bieden voor 50-60 plussers
Eigenlijk alleen mijn werk. Als dat ergens anders is, zal ik niet blijven. Ook na mijn pensionering
weet ik niet of ik in Spijkenisse wil blijven. Te weinig 55/65+ woningen en deze zijn jammer
genoeg vaak net buiten de nodige voorzieningen. Ook de beperkingen van het Medisch Centrum
zijn geen reklame.
Het enige wat ons bind is oppassen op kleinkinderen, wonen vlakbij, stad is waardeloos
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Ik ben geboren en getogen in Spijkenisse. Overigens is de omgeving prima, veel groen en
buitengebied en voldoende sportmogelijkheden.
Meer luiïgheid dan iets anders dat ik nog steeds hier woon. Voor je plezier moet je in elk geval
niet in Nissewaard wonen.
Ouders en overgrootouders wonde er al.
Vreselijke plaats
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8 “Ik ben trots dat ik in de gemeente Nissewaard woon”
(In hoeverre ben je het (on)eens met de stelling?)
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Op stelling 8 “Ik ben trots dat ik in de gemeente Nissewaard woon” antwoordt 26% van de
respondenten: "(zeer) mee eens". 30% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".

Toelichting
Zeer mee
eens



Niks mis met Nissewaard.

Mee eens



Ben een geboren en getogen Nissewaarder hier liggen mijn roots en voel ik mezelf
"thuis".
Het enige vervelende is dat er PVV-raadsleden zijn. Dat is niet echt iets om trots op
te zijn.
Je kunt hier heerlijk wandelen of fietsen (Spijkenisse). Mis wel dat er langs het Spui
(bijna) geen bankjes staan. Zou heerlijk zijn om daar een poosje te kunnen zitten en
genieten van het uitzicht!




Neutraal






Be
Ik had een hoge hoed van de gemeente op. Een paar jaar geleden moest ik, omdat
ik in de Bijstand zat, gaan participeren. Hierdoor heb ik een heel ander beeld van de
gemeente gekregen, het beeld van makkelijk geld verdienen, over de ruggen van de
werklozen en de mensen, die eigenlijk op de sociale werkplaats thuishoren. Dit mag
dan landelijk beleid zijn, maar is erg verwerpelijk.
Mijn gemeente is nog steeds Spijkenisse. Natuurlijk omarm ik ook de andere kernen,
en die zijn vaak (veel) leuker ook. Maar er is momenteel echt nog geen enkele
binding ontstaan.
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Mee
oneens



Trits dat ik in zo’n mooi oud dorp woon ( Geervliet) maar zo jammer dat de
gemeente Nissewaard dat nog niet door heeft. Zijn laatste op de cultuurlijst
geworden en hebben geen museum, willen nu een ‘petrochemisch museum’ ( leuk
voor de kinderen?!) beter dat ze de ode Bernisse dorpen met elkaar ‘verbinden’
daar ligt heel veel geschiedenis. Heel makkelijk om vanuit Spijkenisse te bezoeken
een totaal andere wereld zo dicht bij!!! geervliet is bv voormalig vestingstadje met
poorten, bijna niemand in Spijkenisse weet dat! Zo hebben al deze dorpen wel iets
bijzonders! En dan laatste op de lijst geworden! Eigenlijk is dat schandalig.




Ik ben oneens , omdat er vreemde besluiten worden genomen in deze gemeente .
Ik heb een kleine op komst. Ik heb er voor gekozen om in Rotterdam te bevallen
omdat ik niet wil dat hij “Nissewaard” ook wel PVV-country op zijn paspoort heeft
staan. Als het gewoon Bernisse was gebleven of er gewoon Zuidland had gestaan
had ik er geen problemen mee gehad.
Nissenwaard is een prima gemeente, echter de bruggen geven een grote ergernis en
daar moet wat aangedaan worden ook voor de veiligheid.
Toen ik in Heenvliet woonde was ik wel trots nu niet meer
WOON IN ZUIDLAND , BEN IK TROTS OP , VAN MIJ HAD HET BERNISSE MOGEN
BLIJVEN





Zeer mee
oneens





Ben ieder geval wel blij dat wij eind van dit jaar Spijkenisse kunnen verlaten...we
verhuizen naar zuidland dit is helaas nog steeds Nissewaard......
Ik ben trots op dat ik in de stad Heenvliet woom
Zie antwoord bij 7
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Stel u komt een toerist tegen in onze gemeente en hij vraagt wat het mooiste
plekje in de gemeente Nissewaard is. Wat zegt u?
(n = 144, 15% = De gemeente Nissewaard heeft geen mooie plekken, 17% =
Weet niet)












































`G
Alles behalve Spijkenisse
Bernisse (19x)
Bernisse & Zuidland
Bernisse en de uitwaaijer..
Bernisse en haar oude kernen
Bernisse en het Spui
Bernisse gebied, mallebos
Bernisse geervliet
Bernisse natuurgebied
Bernisse, Bibliotheek, theater, oude maas
Bernisse, centrum Heenvliet
Bernissegebied (2x)
Bibliotheek de Boekenberg
Boekenberg
Boekenberg en Dorpskerk
Buitengebied
Centrum
De bernisse (3x)
De Bernisse (4x)
De Bernisse e.o.
De boekenberg
De dijk langs het hartelkanaal met uitzicht op de industrie
De dorpen en de Bernisse
De dorpskernen (Abbenbroek, Zuidland, Geervliet, Heenvliet)
De kerk in het centrum
De oude ‘Bernisse’ dorpen, Spijkenisse heeft niets dan alleen de oude kerk en de molen.
De polder rond Spijk
De polders
De polders zijn zeer fietsvriendelijk
De polders, rustieke dorpen, (aan de) de Maas en het uitgestrekt winkel centrum met vele
gezellige terrassen rn uitgaansleven. Nissewaard het ALLEMAAL.
De ruïne en de oude kerken
De uitgang
De Wolvenpolder
Diverse centra
Diverse, maar Spuimonding-West
Dorpskerk
Dorpskerk / Boekenberg
Er zijn er meerdere
Fietsomgeving Bernisse
Fietspad langs het spui
Geervliet en heenvliet en de bernisse
Hartelpark (2x)
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Heenvliet
Het bernisse gebied.
Het Bernissegebied, vanwege rust, ruimte en natuur
Het groene centrum, het oude centrum en de molen.
Het mallebos
Kerk Spijkenisse
Kerkje Simonshaven en oude deel dorpen
Kerkpleintje Geervliet
Kern van Zuidland
Langs de Maas
Maasboulevard
Maasboulevard met uitzicht op de maas
Mallebos
Mallenbos
Markt en ruïne heenvliet
Markt Heenvliet
Metro naar Rotterdam
Oude dorps kernen. Een klein deel van Bernisse gebied.
Oude maas (2x)
Oude Maas
Park Vogelenzang
Polders om maaswijk
Spui, berenplaat, fluisterboot route
Spuiminding West; Wolvenpolder; bernisse gebies en...de parken van Spijkenisse
Theater de Stoep en de Bernisse
Theaterplein
Verschillende
Voorstraat Spijkenisse
Wijk vogelenzang
Wolvenpolder
Zuidland
Zuidland , Bernisse

Toelichting
Mooiste plek:






De beslissing om hier te wonen genomen omdat ik hier ook werk heb. Doe het
meeste op de fiets, goede fietsvoorzieningen in Spijkenisse. Mooie parken, best
veel groen, maar hou dat ook zo. Met name de nieuwe wijken vind ik wel erg
kaal. Veel straten met parkeer- en verkeersoverlast, Maak fietsen en OV nog
aantrekkelijker.
Diverse mooie natuur, verschillende dorpskernen met een historisch karakter en
de Boekenberg.
Nissewaard is stampvol mooie gebieden: diverse parken, Bernissegebied,
Beerenplaat, maar ook historische stadjes, zoals Geer- en Heenvliet, weidsheid
en rust in de polders van Zuidland.
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De gemeente
Nissewaard
heeft geen
mooie
plekken





Alles wordt gekapt of bebouwd , weg groen .
Kijk ff naar buiten windmolens en industrie, pfff mooi hoor en ook zo stil en dan
hebben we het nog niet over de a15, het spoor en de groene kruisweg en de
waterweg
Te veel nieuwe wijken hierdoor alleen maar file en weinig groenbehoud
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2. Onderzoeksverantwoording
Onderzoek
Onderwerpen

Enquêteperiode
Aantal respondenten
Foutmarge
Aantal vragen
Gemiddelde duur invullen van enquête
Rapportagedatum

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Toponderzoek
Spitsverkeer
Sportcomplex
Het Nissewaard-gevoel
07 juni 2018 tot 18 juni 2018
151
7,9% (bij een betrouwbaarheidsniveau van 95%)
10
3 minuten en 7 seconden
19 juni 2018
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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