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Recreatie op Goeree-Overflakkee

In het najaar van 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de toeristisch-recreatieve visie
Goeree-Overflakkee 2025.

1 Stel u komt een toerist tegen op GoereeOverflakkee. Hij/zij vraag u wat hij/zij het best kan
bezoeken. Waar stuurt u hem/haar naartoe?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Weet niet

Het meest gekozen antwoord (68%) op vraag 1 Stel u komt een toerist tegen op GoereeOverflakkee. Hij/zij vraag u wat hij/zij het best kan bezoeken. Waar stuurt u hem/haar naartoe? is:
"De stranden".

Andere plek, namelijk:








A seal, faunapark
De bollenvelden
De Kwade Hoek
De kwade hoek.
De Kwadehoek
De randen van ons eiland
De slikken van flakkee
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Delta haven
Duinen
Duinen kwadehiek
Faunapark
Fietsroutes
Fietsroutes op Goeree-Overflakkee
Flamingo's, A Seal en de Slikken
Goedereede
Goedereerde en Ouddorp
Grevelingen (2x)
Kunstkijk
Kwade Hoek (2x)
Mekkerstee, zeehondenopvang
Musea/tiengemeten
Neeltje Jans
Routes in Oost-Flakkee (2x)
Slikken van Flakkee (2x)
Streekmuseum
Streekmuseum Sommelsdijk en bezoekerscentrum Ouddorp
Theetuin de bongerd
Wandelg-/natuurebieden zoals Hellegatsplaten en Slikken van Flakkee (thv Herkingen)

Toelichting
















8
Dat ligt natuurlijk aan t seizoen de stranden zijn natuurlijk s zomers aan de beurt
De stranden en de slikken zijn uniek. De stranden door hun breedte en de slikken door de flora,
de fauna en de ligging aan de Grevelingen
De stranden zijn als overal alleen met vrij uitzicht op o.a. de vuilverbranding. Begrijp niet dat er
op de 2e Maasvlakte geen 'groenstrook' is geëist bij de aanleg. Had de boel iets gecamoufleerd.
Ik begrijp niet dat een Duitser hier naar gaat strand gaat met uitzicht en lucht van een klein
Ruhrgebied.
Verder hoort langs een strand ook een strook met souvenir winkeltjes, een patat, een kroeg en
andere horeca. Er is ruimte genoeg langs de parkeerplaatsen aan de duinrand.
Geef mij dan maar de Kwade Hoek, daar is niets en dat mag ook zo blijven (met betere
wandelpaden).
De stranden zijn nu nog uniek; zonder bebouwing en hopelijk blijft dat zo.
De dorpskernen zijn op Goedereede na, niet aantrekkelijk.
Een van de mooiste plaatsen in nederland
En de kern van Goedereede
Hangt natuurlijk af wat de toerist zoekt qua activiteit, maar de stranden zijn prachtig.
Het strand kent een ieder. Maar het rustige achterland kent bijna niemand.
Het strand of fietsen door het polderlandschap is toch afhankelijk van je interesse of
gezondheid. Actief fietsen en natuur, plaatsen leren kennen of luieren aan het strand. Twee
uitersten.
Ik woon pas sinds kort op het eiland en heb daarom hier nog geen antwoord op.
Niet alles gericht op de kop van het eiland - stranden, ze hebben het in Oostflakkee al verpest
.....wandelen tussen de windmolens !!!!!!
Ook de kano’s die gehuurd kunnen worden bij t wapen vanstellendam
Wil je Starten met de historie van Flakkee dan is het streekmuseum een goede start.
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2 ‘Er moet geïnvesteerd moet worden in de lokale toeristischrecreatieve voorzieningen'
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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66% is het (zeer) eens met stelling 2 ‘Er moet geïnvesteerd moet worden in de lokale toeristischrecreatieve voorzieningen', 16% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is "Mee
eens" (52%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Mee eens








Mee
oneens





Buiten de horeca op de kop, is er voor toeristen niet veel vertier als het geen
strandweer is. Als je serieus werk wilt maken van de toeristisch-recreatieve visie, die
inzet op jaarrond toerisme en uitbreiding richting Flakkee, dan zal daar echt iets aan
gedaan moeten worden.
Met name slecht weer voorzieningen
Campings bij de boer of kleinschalige campings promoten gerund Door lokale
bevolking.
Het eiland moet aantrekkelijk blijven voor alle doelgroepen. Dor verschillende
voorzieningen aan te bieden is dit een meerwaarde als toerist om hier te komen.
Investeren in een betere aantrekkelijkheid van de dorpen.
Leuke kleinschalige alternatieven niet een megalomaan gebouw zonder functie zoals
bij port zelande staat.
Theater bij duin en strand of activiteiten bij de overkant
Maar wel duurzaam en natuurlijk dus geen nieuwe huisjes parken. Meer natuurlijke
kleinschalige dagrecreatie. Wandel en fietspaden.
Met name in Oude-Tonge, maar òòk in andere plaatsen aan de oostkant van het
eiland blijft deze investering achter ten opzichte van de westpunt van het eiland.
Er zijn voorzieningen voldoende; echter niet kwalitatief.
Ruim alle troep eens op............!!!!
Hou het zo natuurlijk mogelijk
In het bijzonder voor wchte natuurliefhebbers (2x)
Ik vind dat er genoeg is geinvesteerd, het gaat ten koste van het woongenot
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Zeer mee
oneens

Weet niet



Meer toeristen is zeer ongewenst. Het staat nu al de hele zomer vast op de N59 en
N57 van en naar GO en de stranden. Recreatie is leuk vd middenstand. Maar de
bewoners van GO hebben er alleen maar last van.





Om het bewoonbaar te houden moet het geen pretpark worden met nog meer
toeristen. Dit leidt nl ook dat er ondernemers steeds meer evenementen wil
organiseren, met alle overlast. En dat jaagt juist de hudige oorspronkelijke
verblijfsrecreant weer weg. Geen tweede Renesse.
Wanneer het de kop van Goeree betreft.



De stelling is te beknopt. Is dit voor iets nieuws, verbetering, uitbreiding?
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3 Waar liggen volgens u kansen op toeristischrecreatiegebied op Goeree-Overflakkee?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (55%) op vraag 3 Waar liggen volgens u kansen op toeristischrecreatiegebied op Goeree-Overflakkee? is: "De natuurgebieden".

Anders, namelijk:
























Aan het Haringvliet en Grevelingen
De gebieden achter de duinen, niet op het strand zelf.
De Grevelingen- en Brouwersdam en bij en langs de windmolenparken.
De kernen
Dorpen
Dorpskernen
Dorpskernen, zijn vooral op zondag erg doods, nodigt niet uit om gezellig rond te lopen. Meer
weekend activiteiten en tenminste de mogelijkheid om op zondag morgen ergens een kop
koffie te drinken zou de aantrekkelijkheid sterk verhogen.
Geen vakantieparken. Maar meer campings bij de boer
Haven-centrum Middelharnis
Het benutten van de eigenheid van de dorpen.
Het is genoeg zo
Het totale pakket van het Eiland =, incl,de zondag
Jachthavens
Jachthavens en haringvliet
Kernen
Kernen met havens
Kortdurende bezoeken zoals elk jaar met coordinaten van de tulpenvelden een route
aanbieden. Of zo'n zelfde systeem gebruiken om mooie autoroutes te creeren
Kwaliteits verbetering van de recreatieverblijslocaties.
Musea
Niche markt voor hoogwaardige leisure
Niet helemaal duidelijk wat er verstaan wordt onder kansen.
OOSTFLAKKEE
Oude-Tonge etc.
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Rond de dorpskernen
Ruimte, weids landschap, vriendelijke mensen....
Verpauperde plaatsen omtoveren tot trekpleister
Watersport (2x)
Wind/kitesurf plaats Herkingen

Toelichting



















Culturele evenementen en activiteiten
De meeste toeristen komen naar de kust voor de stranden.
De woonkernen ten oosten van Middelharnis zijn in bepaalde situaties zeer nodig aan
opknapbeurten toe. Denk bijvoorbeeld aan de Kerkring in Oude-Tonge en aan het
Handelskadeterrein.
De zeestranden goed schoon houden, maar vooral liggen kansen rond het eiland de 'binnen'
strandjes te activeren/uitbreiden e/o ontwikkelen. Bij Herkingen en Ooltgensplaat meer doen
aan zandsuppletie, schoon houden (zeer regelmatig in de zomermaanden) en onderzoeken
aanleg stranden bij de andere dorpen!
Denk aan bootjesverhuur, kano’s, fluisterboot, fietsenverhuur, scooter, enz enz
Er zijn in en rond de badplaats Ouddorp te weinig onderscheidende verblijfsmogelijkheden, om
van de rest van het eiland nog maar te zwijgen. Er is een groeiende groep 50plussers die waarde
hechten aan luxe accommodatie met een hoog serviceniveau. Niet alleen voor henzelf, maar ook
om kinderen en kleinkinderen mee naartoe te nemen. Deze nichemarkt met hoge omzetten en
de creatie van veel werkgelegenheid verdient alle aandacht.
Er zouden ook wat meer bomen mogen komen op het eiland.
Het Stellebos en mogelijk anderen moeten veel meer als bos/park ingericht worden om ook
picknick en speelplaats te worden. Nu is het alleen een grote sombere hondenuitlaat.
Ik denk dat de stranden al voldoende mensen trekken. De polders en natuurgebieden mogen
extra in het zonnetje. De kernen moeten eerst aantrekkelijker gemaakt of gehouden worden.
In de polders is veelal landbouw of veeteelt. Natuurgebieden moet je beschermen en niet aan
toerisme overleveren !
Maar valt nog wel te creëren.......Grevelingen/Haringvliet
Nu ligt de focus vnl op strand en strandhuisjes. Verder valt er weinig te doen op GO. Goeie
musea zijn een aanwinst voor iedereen. Niet alleen de toerist. Polders worden alleen maar
verder volgebouwd helaas dus daar liggen geen kansen. En de stranden zijn al overvol met files
tot gevolg de hele zomer.
Recreatieve ontwikkelingen kunnen op en/of rond de natuurgebieden uiteraard dient dit wel met
respect (en mogelijk zelfs ter verbetering) van de natuur te geschieden.
Veel mensen komen hier naar de stranden omdat ze nog niet bebouwd zijn. Graag zou ik dat zo
willen houden. Niet te dicht bij het strand huisjes bouwen
Watersport op het haringvliet
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Aan de oostkant van het eiland zijn bijna geen recreatiemogelijkheden.

4 ‘Aan de oostkant van het eiland moeten meer
recreatiemogelijkheden komen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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64% is het (zeer) eens met stelling 4 ‘Aan de oostkant van het eiland moeten meer
recreatiemogelijkheden komen’, 15% is het er (zeer) mee oneens. Het meest gekozen antwoord is
"Mee eens" (42%).

Toelichting
Zeer mee
eens




Aan de westkant is het vol, op Ouddorp geen parkeerplek over
OostFlakkee moet uit haar slaap worden wakker geschud. Investeer daar in.
Recreatie plekken zoals bij het Fort en het strandje zijn matig tot slecht.
Galathesehaven is een goed begin, zandsuppletie kan daar mogelijk een 'binnen'
strandje opleveren?! Zo ontstaat een meer totaal aanbod

Mee eens




Als je het hele eiland interessant wilt maken, met dat zeker gebeuren.
Het ontlast de westkant en zorgt voor inkomsten aan de oostkant, denk aan
Sluushaven.
Ik denk dat er best wel kansen liggen rond het gebied van o.a. het fort buiten
Ooltgenspaat.
Recreatie verdelen over heel het eiland
Verder ontwikkelen cq benutten van de natuur op de Hellegatsplaten. Maar
kleinschalige campings op dit daal van het eiland.
Zou de horeca in Oude-Tonge en Ooltgensplaat en hun havens van kunnen
profiteren.






Neutraal




Versterken van de aanwezige activiteiten haven oude tonge daar ook fluisterboten
bijvoorbeeld. Het pleintje in oude tonge ziet er ook heel mooi uit dit kan versterkt
worden
Woon zelf aan de oostkant beetje achtergebleven gebied maar er is hier óók minder
criminaliteit.
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Mee
oneens







Weet niet



Centraliseren van mogelijkheden.
Juist de rust en ruimte is daar prachtig. Dit eiland biedt alles, rust en ruimte en aan
de andere kant van het eiland strand met recreatiemogelijkheden.
Natuurbehoud in origine staat (3x)
Recreatie mogelijkheden waar Flakkee sterk in is zijn niet gesitueerd aan de
Oostkant. Persoonlijk vind ik de Hellegatpllaten, het fort,havenhoofd Middelharnis
goede recreatieven
Volgens mij moet het toerisme op de kop van het eiland geconcentreerd
worden/blijven
Geen idee, ben daar niet bekend
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4.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met
bovenstaande stelling?
55%
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(Meerdere antwoorden mogelijk)
56%

Het meest gekozen antwoord (56%) op vraag 4.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent
met bovenstaande stelling? is: "Meer toeristisch-recreatiemogelijkheden leveren meer banen op".

Andere reden, namelijk:



















Alle aandacht gaat altijd naar west flakke, terwijl ook oostflakkee mooie kanten heeft
Beetje onontdekt gebied: bijv. Fort Prins Hendrik (Ooltgensplaat)
Betere spreiding van de toeristen.
Betere verdeling over het eiland
Dat verbetert de verhoudingen op het eiland. Nu schermt Goeree bij alles - zie de
windmolendiscussie - met het belang voor de toeristische industrie.
De kop van het eiland is al vrij vol gebouwd. Er is nog voldoende ruimte aan de oostkant van het
eiland
Een betere verdeling van de hoeveelheid toeristen
Het gehele eiland moet recreatiemogelijkheden bieden, niet alleen de westkant
Het verdubbeld de aantrekkingskracht van ons Eiland (na het westen nu ook het Oosten)
Niet alleen banen, maar ook het aantrekken van nieuwe inwoners. Zeer belangrijk voor het op
peil houden van onze voorzieningen.
Nu is de kop van goeree alleen de melkkoe met alle overlast voor de bewoners .
Ontbreken van goede horeca
Ook voor ons zou er aan deze kant daardoor meer te beleven zijn.
Spreiding over gehele eiland
Te veel Ouddorp terwijl heel Flakkee mooie gebieden heeft
Tegen gaan van verloedering oostkant eiland. Als de nadruk alleen op ouddorp en omgeving blijft
zal het oosten hard achteruit blijven gaan. Dit ten koste van de mogelijkheden, natuur en
bevolking
Veel .eer richten op wandel en fiets toerist. 55+
Verspreiding
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Toelichting






Bovendien is het verdelen van toeristen over het eiland beter voor de doorstroming.
Denk hierbij met name aan watersport, maar òòk aan ontwikkelingen ten aanzien van
mogelijkheden uit eten te gaan.
Geef de kop van het eiland meer lucht als het over heel het eiland wordt verspreid
Méér touristen geven meer banan
Niet meer toeristen, maar evenrediger verdelen over het eiland.
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4.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met
bovenstaande stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere reden

Het meest gekozen antwoord (65%) op vraag 4.2 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent
met bovenstaande stelling? is: "We moeten de natuur behouden".

Andere reden, namelijk:





Het agrarische karakter bewaren
Ieder gebied op Flakkee heeft zijn aparte functie
Niet aantrekkelijk genoeg
Vanuit toeristisch oogpunt is het oosten absoluut oninterressant.
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Het bestemmingsplan Ouddorp Bad Oost, waarbij recreatiewoningen aan de kust gepland
staan tegenover Fletcher Hotel Duinzicht, wordt dit voorjaar behandeld door de
gemeenteraad.

5 Wat vindt u van de bouw van recreatiewoningen aan de
kust?
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Weet niet

70% antwoordt "Ik ben tegenstander" op vraag "5 Wat vindt u van de bouw van recreatiewoningen
aan de kust?."

Toelichting
Ik ben
voorstander





Ik ben
neutraal






Aan de kust maar achter de duinen
Er moet wel rekening worden gehouden met natuur, omgeving e.d.
Zoveel mogelijk duurzaam en bouwwerken die opgaan in natuur.
Ik vind de vraagstelling nogal suggestief. De zinsnede 'aan de kust' suggereert
bouwen aan of op het strand en/of de duinen. Dat is in het geheel niet het geval
op het eiland en het is dus ook niet de vraag of je daar voor of tegen bent. De
discussie over kustbebouwing is begonnen met strand en duin vanwege plannen
elders in Nederland (zoals strandhuisjes in Bergen NH) ,maar inmiddels wordt
de definitie van 'de kust' steeds meer uitgebreid naar binnenkant duinen en
zelfs verder landinwaarts. Ouddorp noemt zich een badplaats, maar heeft
decennia stil gestaan. Het is hoog tijd voor het doorzetten van vernieuwing en
revitalisatie. Verder klopt niet wat u zegt. De bebouwing die tegenover Fletcher
moet komen voorziet bij mijn weten ook in permanente woningen voor de
eigen bewoners.
De definitie die voor- en tegenstanders van deze bebouwing hanteren scheelt
nogal. Tot waar reikt de kust? Voor de één tot aan/in de duinen voor de ander
zo'n beetje tot over de Oud-Nieuwlandse weg. Ook hier is wat mij betreft veel
afhankelijk van de schaal, dichtheid en uitvoering.
De verhouding natuur versus recreatie moet gehandhaafd blijven.
In het duingebied tegen, daar tegenaan of in een bepaalde ring voor
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Ik ben
tegenstander





















Of er meer of minder recreatiewoningen worden gebouwd aan de kust is niet
aan mij. Vooral de mensen die daar wonen en leven hebben hier het laatste
woord in.
Op zich staan er nu genoeg.
Staat volgens mij nu wel genoeg....Oostkant van het eiland verder ontwikkelen.
En uiteraard i.v.m. toerisme en de eilandbewoners N 59 en N57 Veiliger en
breder maken!
Wel vind ik dat ouddorp geen 2e scheveningen moet worden
Als je ziet wat op dit moment reeds in Ouddorp is geïnvesteerd aan nieuwe
recreatiewoningen, vind ik dat de natuur, die ook een toeristische trekpleister is
niet verder aangetast mag worden met nog meer recreatiewoningen.
Behouden van bestaande recreatie,dus niet uitbreiden
De kust moet vrijblijven in de polder is plaats zat
De verandering van het landschap is erg groot in de duinen.
De infrastructuur komt hiermee onder druk A57 en A59 is niet ingericht voor
grootse uitbreiding (3x)
Er staan er al veel te veel. Er blijft niets van de kust, rust, ruimte en
natuurschoon over. Meer leegstand bestaande oude recreatie woninkjes.
Zogenaamd ecohotel en de recreatiewoningen bij de Punt worden amper
gebruikt. Kaalslag en vernietiging, en steeds minder aantrekkelijkheid.
Er wordt heel veel gebouwd; teveel. Als je alle recreatieterreinen eens op zou
tellen kom je tot een schrikbarend aantal.
Investeer eens in kwaliteit!!
Er zijn genoeg bungalow parken gebouwd. Laat de overige natuur met rust.
Geen woningen op het strand
Het tast het landschap aan.
Genoeg is genoeg
Hou de prachtige kust zoals die is. Juist de rust maakt het kostbaar.
Ik ben van mening dat er voldoende recreatie woningen zijn
Langs de kust horeca en uitgaans mogelijkheden, de woningen wat verder naar
achteren.
Ouddorp dient authentiek te blijven. Ruimte en rust zijn unieke kenmerken van
Goeree Overflakkee. Dan moet het aantal recreatiewoningen beperkt blijven.
Ouddorp is nu nog mooi en aantrekkelijk. Stoppen met het volbouwen met
recreatie woningen! De natuur staat boven recreatie. Luister naar de bevolking.
Pal op het strand vind ik nergens voor nodig en erg lelijk. Vlak achter de duinen
is ook mooi
Recreatiewoningen bouwen ok maar niet IN of vlak bij natuurgebieden.
Wat er staat is meer dan genoeg! Meer bouwen gaat ten koste van Kust, Ruimte
en Rust. Dat is een van de belangrijkste succesfactoren van het toerisme op GO
Ze bouwen er te veel .
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5.1 Kunt u toelichten waarom u voorstander bent van de
bouw van recreatiewoningen aan de kust?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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benut

Andere reden

Andere reden, namelijk:


Stilstand is achteruitgang.

Toelichting


Hetzelfde als hiervoor. De vraag is suggestief. Laten we eerst eens definiëren wat we bedoelen
met 'de kust'.
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5.2 Kunt u toelichten waarom u tegenstander bent van de
bouw van recreatiewoningen aan de kust?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Andere reden

Het meest gekozen antwoord (88%) op vraag 5.2 Kunt u toelichten waarom u tegenstander bent van
de bouw van recreatiewoningen aan de kust? is: "De bouw gaat ten koste van de natuur".

Andere reden, namelijk:












Bouw wordt ook te veell gecentraliseert
De druk op de toegang is erg groot (3x)
Economie
Er is al veel te veel gebouwd
Er moet heel zorgvuldig worden omgegaan met het kustgebied. Het open karakter en het feit
dat het 'doorloopt' en er geen privéstranden zijn, zijn kenmerkend voor de Nederlandse kust.
Er zijn al meer dan genoeg recreatiewoningen
Geeft een te grote concentratie. Bij spreiding over het eiland krijg je een grotere diversiteit en
profitereren meer dorpen er van.
Matig bouwen mag
Nog meer files
Veel leegstaande recreatiewoningen blijkt dat er lang zoveel behoefte niet is. Alleen
projectontwikkelaars en investeerders proberen er aan te verdienen.
Vol is vol!!!!!

Toelichting





De Belgen komen in grote getale hierheen omdat daar de kust vol is
De kust is de laatste jaren al vrij vol gebouwd. Met name erg zonde is het verdwijnen van het
oude karakter van De Punt, waardoor een prachtig gebied is verdwenen voor strakke moderne
nieuwbouw wat niet in het landschap past. De uitzichten aan de kust (zowel Noordzee als
Grevelingen) moeten worden beschermd. Bouw van meer recreatiewoningen richting de kern
van Ouddorp zie ik daarentegen niet als een probleem.
De natuur moet behouden worden. Speel in op ecologische campings. Goeroe overflakkee wil
energie neutraal worden. Dan moet men ook inspelen op campings of verhuur van pipo wagens
. Cameron bij de boer
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Dit zou misschien wel passen bij een breder strand niet waar het strand zo dicht op de zee staat.
Bovendien zou een betere plek zijn tegen de dijk tussen ouddorpse haven en preekhil. En alleen
huisjes die geheel energie neutraal zijn. Als je dan in de natuur wilt recreeeren dan ook
natuurlijk
Eiland van rust en natuur daar komen ook recreanten op af die zich hierbij goed voelen, het is de
kracht van dit eiland, drukte kan men op vele andere plekken in ons land vinden, de.natuur is
een meetwaarde.
Er worden al meer dan voldoende recreatiewoningen gebouwd, laat de kust vrij en open.
Ik ben zwz tegen verdere aanbouw van huizen. Eender gewoon of recreatie, eender aan de kust
of in de polders. Het is nu al druk genoeg met genoeg problemen erdoor in de dorpskernen;
overlast, parkeerproblemen, files..
Recreatiehuizen hebben relatief veel leegstand. Beter is dan ook met winkeltjes e.d. de 'loop'
langs de kunst op te voeren.
Zie 5
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Onlangs werd de ?Groene Raad? opgericht. Het platform van (natuur)organisaties heeft als
doel het behoud en de uitbreiding van de kwaliteit van het landschap op Goeree-Overflakkee
in de volle breedte.

6 ‘De Groene Raad is noodzakelijk om de kwaliteit van het
landschap op Goeree-Overflakkee te waarborgen’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

(n=105)

48%

50%
45%
40%
35%

31%

30%
25%
20%
15%

11%

10%
5%

4%

4%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

2%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Weet niet

79% is het (zeer) eens met stelling 6 ‘De Groene Raad is noodzakelijk om de kwaliteit van het
landschap op Goeree-Overflakkee te waarborgen’, 8% is het er (zeer) mee oneens. Het meest
gekozen antwoord is "Mee eens" (48%).

Toelichting
Zeer mee
eens








Mee eens

Coördinatie van de beleidsvorming op dit gebied vanuit het belang van een
gelijkwaardige afweging van belangen is hard nodig. De macht is nu aan het grote
geld. De belangen van de natuur en de natuurliefhebbers komen vaak niet serieus
aan bod. Bestuurders vinden natuurliefhebbers irritante luizen in de pels. Er is
absoluut geen transparantie in de beleidsfase en de besluitvormingsfase
Goed initiatief de Groene Raad, zo krijgt de natuur ook een stem.
Het beetje natuur wat er is moet beschermd worden.
Ik verwacht dat de raad met hand en tand de natuur beschermd
Projectontwikkelaars en gemeenten kunnen een bedreiging vormen voor de
aantasting van het overgebleven groen.




Ervan uitgaande dat dit "experts" zijn op een gebied waar de gemeente raad te
weinig mee kan
Het is altijd goed als organisaties zich bundelen, omdat dit de communicatie ten
goede komt. Ik wil hierbij wel een kanttekening plaatsen: er is - terecht - veel
aandacht voor natuurbehoud, maar in een discussie als die over de windmolens mis
ik een organisatie - en wetgeving - die zich bezig houdt met 'woongenotkwaliteit'
van ménsen.
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Neutraal



Ach een dergelijk orgaan kan als advies orgaan mogelijk wat brengen, maar ik ken
het (mandaat) niet en ken ook hun slagkracht niet. Maar niet geprobeerd is niet
geprobeerd

Zeer mee
oneens



De Groene Raad is een zelfbenoemde club en heeft geen enkel democratisch
gehalte. De organisaties die er deel van uitmaken en de personen in de Groene Raad
zelf zijn steeds dezelfde kleine groep personen, m.n. van de westkant van het eiland.
De natuurorganisaties hebben een totaal eigen agenda. Zie de Oostvaderplassen =
de slikken aan de Grevelingen, Tiengemeten en andere. Beschermde gebieden voor
meeuwen etc. Er moeten meer mensen komen met een ruimer inzicht in de natuur.
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7 Stel u bent voorzitter van de ‘Groene Raad’. Welk van de
onderstaande landschappen verdient, volgens u, de meeste
aandacht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
(n=102)
58%
42%

45%

Geen van de
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Het meest gekozen antwoord (58%) op vraag 7 Stel u bent voorzitter van de ‘Groene Raad’. Welk van
de onderstaande landschappen verdient, volgens u, de meeste aandacht? is: "Oevers van
Grevelingen en Haringvliet".

Ander gebied, namelijk:






Alle (aangewezen) natuurgebieden.
Alle landschappen verdienen de aandacht.
Hellegatplaten SSB (3x)
Het landschap dat op enig moment bedreigt wordt door plannen om dit aan te passen. Dat
verschilt van jaar tot jaar. Het gaat om de diversiteit.
Kwade Hoek

Toelichting






Eigenlijk alle natuur/cultuurobjecten verdienen bescherming.
Heb weinig verstand van andere gebieden dan polder. Misschien heeft strand/duin meeste
behoefte aan bescherming door de zwaardere belasting ervan door toeristen? Aan de andere
kant worden de polder weer bedreigd door volbouwen..
Het is verschrikkelijk om al het lege (zonder koeien) raaigrasland te zien, zonder bloemen,
insecten, vogels, zeker in de Halspolder. Grote verarming!
Noordzeekant wordt beschermd door het kustpact. Verder gaat het gaat om het open en
natuurlijk karakter van dit waterrijke landschap te behouden. Ook voor surfers en andere
dagrecreanten.
Onze polders zijn door de ruilverkaveling totaal verminkt. Landschapselementen zoals kreken,
bomen, wallen enz. zijn verdwenen. En daarmee de enorme biodiversiteit die deze elementen
boden. Het zelfde geldt voor de oude boerderijen. Het landschap is en wordt ontsierd door
'boerderijen' in de vorm van damwandloodsen en bungalows waar geen erfvogel of vleermuis
nog terecht kan. Op die wijze valt het uiteraard niet mee om toeristen naast Goeree ook
geïnteresseerd te krijgen in Flakkee.
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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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