
Reacties van bewoners op de briefkaarten  

Vanaf april werden de eerste briefkaarten verstuurd. De bewoners van de woningen van complex 310 
konden de vraag op de briefkaart beantwoorden en de kaart in de speciale brievenbus posten. Hieronder 
vind je de reacties op de gestelde vragen.  
  
Eerste kaart: Wat vinden bewoners het allerfijnst aan hun buurt  
Op kaart 1 vroegen we wat de bewoners het allerfijnst vinden aan de buurt. Hierop kwamen de volgende 
reacties binnen:  
Kindvriendelijk  
Rustig  
Groen, natuur  
Breed tussenpad  
Heerlijk huis  

Goede buren die naar elkaar omkijken en helpen waar nodig  
Ruimte  
De singel voor de deur  
Weinig verkeer  
Fijne, rustige buurt  
Gezellige, sociale buurt  
Lekker rustig thuiskomen van de hectiek van de dag  
Hopen dat het zo blijft met veel Hoekenezen  
Dat mensen op elkaar letten  
Spelende kinderen in de buurt  
Het vrije uitzicht op de volkstuintjes  
De lage huurprijs, goede betaalbare woningen  

Fijn huis en fijne buren  
  
Een aantal bewoners gaf aan deze actie een leuk idee te vinden. Een andere bewoner vroeg of online 
reageren ook mogelijk is. Dat kan door een mail te sturen naar info@wvhwonen.nl.  
Ook werd gevraagd of er bewoners zijn die mee willen denken, twaalf bewoners gaven aan dit te willen. 
Eind mei/begin juni worden zij uitgenodigd om de verzamelde antwoorden te bespreken. Enkele 
bewoners deden ook suggesties voor onderhoud of verbeteringen. In latere briefkaarten zal daar ook 
naar worden gevraagd, maar uiteraard zullen we deze tips ook bespreken.   
  

Tweede kaart: Naam voor de wijk   
In de tweede briefkaart vroegen we de bewoners naar een mooie naam voor de wijk. De huidige naam 
‘Complex 310’ klink niet echt gezellig. Hierop kwamen de volgende namen:   
  
Lilaswijk  
Seringenwijk (Toen de huizen werden opgeleverd kregen alle tuinen een Sering.)  

Zeevaardersbuurt  
De Oranjewijk   
De Volkstuinwijk of Volkstuinbuurt of Volkstuinenbuurt  
De Hoek  
Beppenbroek  
De Tuinderij  
De Krullelaar  
De Groene Buurt  
De Singelbuurt  
Roode Pannenbuurt (Verwijzing naar de "oude"pannenbuurt welke in 1942 gesloopt is door de Duitsers. 
Deze buurt is wel van groot belang geweest in het onstaan van HvH tijdens aanleg waterweg.)  
Het 310 complex  

Heldenbuurt  
Vuurtoren  
Afvoerputje!  
Rode-daken-buurt  
De Oranjewijk  
Tuindorp  
8 Ter Stand  
Zonnedael   
Zeevaardersbuurt, Zeevaarderswijk, Zeeheldenbuurt, De Schipperswijk  
  
  

Kaart 3: Zolderisolatie en vloerisolatie  
In de derde kaart vroegen we of de bewoners zolderisolatie en vloerisolatie willen.  
  



Wilt u een verstevigde, geïsoleerde bergzolder met vlizotrap?  

Ja: 36  
Nee: 28  
Weet niet: 1  
  
Wilt u een geïsoleerde kruipruimte?  
Ja: 52  
Nee: 6  
Weet niet: 8  
  
Kaart 4: Gevelisolatie en HR++glas  
In de vierde kaart vroegen we de bewoners wat ze vinden van de onderhouds- en verbeterplannen voor 
de woningen en of ze interesse hebben in gevelisolatie en HR++glas.   

  
Ik ben blij dat WVH onderhouds- en verbeterplannen voor mijn woning heeft  
Ja: 17  
  
Ik vind mijn woning goed zoals die nu is  
Ja: 3  
  
Ik heb interesse in betere gevelisolatie  
Ja: 19  
Ik heb interesse in HR++ glas  
Ja: 17  

 


