Bent u van
mening dat
het buurthuis
een
meerwaarde
is voor onze
wijk?

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [Alle
leeftijden]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [0 - 12
jaar]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [13 - 21
jaar]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [21 - 55
jaar]

Voor welke
Welke
Bent u bereid
leeftijdsgroep
activiteiten
om als
of groepen is Onder welke
zouden er
vrijwilliger
het buurthuis voorwaarden
naar uw
uzelf in te
een
zou u zelf het
mening
zetten bij
meerwaarde
buurthuis
georganiseer activiteiten in
voor onze
bezoeken?
d moeten
het
wijk? [Ouder
worden?
buurthuis?
dan 55 jaar]

Voor welke
activiteiten
wilt u zich
inzetten als
vrijwilliger?

Zou u willen
Zou u
Heeft u nog
deelnemen
Zou u
toneeluitvoeri
tips of
aan
toneeluitvoeri
ngen en/of
suggesties
activiteiten in ngen en/of
muziekuitvoe om van het
clubverband muziekuitvoe
ringen mee buurthuis een
zoals:
ringen willen
willen
succes te
kaartclubs,
bezoeken?
organiseren?
maken?
biljartclubs?
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Onduidelijke
vraagstelling

Activiteiten ter
bevordering van
samenzijn van
jongeren
(basisschool),
ontmoetingsplek
voor
(hang)jongeren 1218,
ontmoetingsplek
voor ouderen

18

Y

Y

Y

Als er iets wordt
georganiseerd of
gehouden wordt
dat voor mij
interessant is.

Open inloop voor
ouderen. Prikpost
maken. Eventueel
biljarten.

Als er een leuke
activiteit wordt
georganiseerd.
Weet niet

Biljarten

N

Y

Y

N

Geen

Weet niet

N

Y

N

N

geen idee

N

N

N

bijwonen
vergaderingen,
biljarten,open
inloop.

div. clubs
oprichtenzoals
bijv.:biljartclub,
praatgroepen,
kaartclubs,cursusa
vonden voor leden
buurtvereniging.

Y

Y

Y

N

Het moet
laagdrempelig zijn
en m.m.v.
vrijwilligers
betaalbaar blijven.

Y

Als er een mooie B- zie voorgaande
film gedraaid zou vraag. en een
worden of een
biljartavond of een
interessante
bingoavond of
spreker/schrijver, casinospeelavond?
een toneelstuk of
muzikaal optreden
o.i.d., dus als er
een leuke activiteit
zou zijn... Verder
weet ik het niet
direct.

N

N

Y

Y

Als er wat voor mij
/ ons te doen is...
maar ik weet
eigenlijk niet wat er
gebeurd. Maar kan
aan mij liggen. De
vergadering van de
Ver. van eigenaren
kan er plaats
vinden!

Overleg met
wijkbestuur,
gemeente, politie,
raadsleden en
wethouders over
wijkzaken.
Voorlichtingsbijeen
komsten over
bijvoorbeeld
plannen die er zijn
voor de wijk en de
omgeving, bijv.
verkeerszaken en
bouwplannen.

Y

N

Y

N

Is er een bar /
soort kroeg waar je
gewoon naar
binnen kunt lopen
en een pilsje kunt
pakken? Mis hier in
de wijk wel een
kroeg, liefst met
een biljart. Niet om
zat te worden maar
om met
"dorpsgenoten"/
"wijkgenoten" wat
te kunnen kletsen.

Interessante en
aansprekende
activiteiten.

Voor de jeugd,
ontmoeten en
leren. Voor
senioren: biljarten,
rikken, bridge,
dans etc. Wellicht
een goedkope
lunch en diner voor
alleenstaanden.
Informatief:
reisbestemmingen,
politiek cafe, koken
etc.

N

N

Y

N

Een goede start is
van wezenlijk
belang. De
opkomst moet
vanaf de start goed
zijn.

N
Y

Y

Y

Y

Cursus
Y
Y

biljartclub mee
oprichten.

Wil soms wel wat
doen maar niet
structureel. Ben er
vier tot vijf
maanden per jaar
niet.

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

Y

N

Y

Y

N

N

N

N

N

N

N

Y

Y

Het spijt mij maar
ik zou dat zo een
twee drie niet
weten.

Wij als ouder niet
zo snel. Wij zijn nu
voor het eerst lid
van een
buurtvereniging.Dit
hebben wij
voornamelijk
gedaan voor
activiteiten waar
onze kinderen aan
deel kunnen
nemen.

Goede vraag... wij
zijn voor het eerst
lid zijn van een
buurtvereniging en
komen er nu pas
een beetje achter
wat deze allemaal
doen en
organiseren.
Kinder disco lijkt
mij erg leuk.
N

geen idee

ik zou dat zo niet
weten.
voorlichtingsbijeen
komsten.
Huiskamer eten?
Huiswerkopvang?
Als er een
Informatie
duidelijke agenda avonden.
verspreid zou
Activiteiten voor de
worden. Leuke
kinderen. Feesten.
dingen voor de
Muzikale
kinderen, niet al te activiteiten.
hoge kosten.
interessante
Cursussen,
activiteiten
workshops,
informele
bijeenkomsten
maar ook culturele
of muzikale,
theater optredens

Y

Y

Op dit moment
denk ik dat wij het
buurthuis alleen
bezoeken als er
een kinder-activiteit
(leeftijd 6
jaar)plaats vind.

Y

Muzikale/technisch
e activiteiten

N

Y

Y

Mik op breed
publiek, zorg voor
goede publiciteit.

Y

organisatie, hand
en spandiensten,
maar ook
organiseren van
schrijfcursussen
(creatief schrijven,
literaire
technieken,
verlevendigen
dagboek of
vakantieverslagen)

N

Y

Y

pleeg
marktonderzoek
(net zoals dit, maar
dan nog een stapje
verder en
onderzoek de latente- behoeften
van de diverse
leeftijdsgroepen)
zorg voor origineel
aanbod en stem
het aanbod goed af
op de diverse
leeftijdsgroepen
We zullen eens lid
worden van de
buurtvereniging
trouwens!!! Dat
had ik me
voorgenomen als
de jongste 5 werd
en dat is hij
inmiddels.....

N

N

N

N

N

Y

Y

Uitbreiding van
deze enquete
waardoor iedereen
in de wijken
Heuveleind en
Heivelden wordt
bereikt. Wellicht via
huisbezoek door
studenten/stagiaire
s waarbij veel
keuzemogelijkhede
n van activiteiten
worden
voorgesteld.

Y

Neen

Bent u van
mening dat
het buurthuis
een
meerwaarde
is voor onze
wijk?

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [Alle
leeftijden]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [0 - 12
jaar]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [13 - 21
jaar]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [21 - 55
jaar]

Voor welke
Welke
Bent u bereid
leeftijdsgroep
activiteiten
om als
of groepen is Onder welke
zouden er
vrijwilliger
het buurthuis voorwaarden
naar uw
uzelf in te
een
zou u zelf het
mening
zetten bij
meerwaarde
buurthuis
georganiseer activiteiten in
voor onze
bezoeken?
d moeten
het
wijk? [Ouder
worden?
buurthuis?
dan 55 jaar]

Y

Y

Y

Alleen voor
Alle activiteiten van
activiteiten van de de buurtvereniging,
buurtverenigingen. zoals Sinterklaas,
Pasen, workshops,
spelletjes. Zolang
het maar geen
hangplek wordt
voor jeugd en
ouderen.

Voor welke
activiteiten
wilt u zich
inzetten als
vrijwilliger?

Zou u willen
Zou u
Heeft u nog
deelnemen
Zou u
toneeluitvoeri
tips of
aan
toneeluitvoeri
ngen en/of
suggesties
activiteiten in ngen en/of
muziekuitvoe om van het
clubverband muziekuitvoe
ringen mee buurthuis een
zoals:
ringen willen
willen
succes te
kaartclubs,
bezoeken?
organiseren?
maken?
biljartclubs?
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Bij bepaalde
evenementen
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geen
mening.....leeftijd
ca 75 jaar
In dien het
buurthuis als de
huiskamer van de
wijk zou kunnen
fungeren
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N

N

N

Genoeg, deze zijn
al bekend bij de
gemeente.

helaas hebben wij
op bovenstaande
vragen geen
antwoord omdat wij
er geen mening
over hebben. Wij
zijn 70+ en zullen
waarsch. v.h.
buurthuis sowieso
geen gebruik
maken, hoe mooi
ook. Ik laat het aan
U over of het nuttig
is ons nog enquêteformulieren te
zenden, of
misschien alleen
als het mensen v.
onze leeftijd betr.
(zo dit al zal
voorkomen?). Met
vriendelijke
groeten en met
dank voor de te
nemen moeite en
ook voor de inzet
van Uw comité.
Toos Hempenius
Y

Y

moet wat te doen
zijn, borreltje
kunnen drinken
Kinder activiteit,
hobbyclub
Voor
vergaderingen,
presentaties e.d.

kaartje
leggen;biljarten;wat
bij praten
Kinder activiteit,
hobbyclub
Door de
buurtverengingen
zouden
voorlichtingen over
(gemeente)activiteiten.
Onderbrengen van
verenigingen zoals
kaartclubs,
muziekvoorstelling
en
diverse activiteiten sinterklaas
knutselen voor
kinderen spelletjesmiddag voor
kinderen
Dit kan van alles
zijn: Bingo,
schaakwedstrijden,
spellenmiddag,
Biljart,
Studiebegeleiding
etc...
idem

Y

Kinder activiteit

N

Y

Y

N

N

Y

N

Y

Y

N

Y

N

N

N

voetbalwedstrijden
nederlands elftal
op groot scherm of
de topwedstrijden
in de eredivisie

N

Y

N

activiteiten om
elkaar beter te
leren kennen en
voor de kinderen
(sinterklaasintocht)

N

Y

Y

Y

Avondactiviteiten,
met name als het
te maken heeft met
leefbaarheid van
de wijk.
Laagdrempelige
activiteiten

Praktische zaken
zoals overleg met
gemeente /
inspraakprocedure
s.
Voor junioren:
disco's Voor
medioren:
cursussen
workshops in
hobbysfeer Voor
ouderen: kaarten,
biljarten, sjoelen,
etc. Voor allemaal:
muziekuitvoeringen
, toneel

N

N

N

N

Y

N

N

N

N

N

Y

N

N

N

Y

N

N

Y

Y

N

Y

Y

Y

Als er een
geschikte activiteit
wordt
georganiseerd voor
doelgroep 0-12
dan wel 21-55 jaar

spelletjesmiddag,
inloop/
gezelligheidsochte
nd of -avonden,
feestavonden, etc.

Y

Y

Als er leuke
activiteiten plaats
gaan vinden.

Spelletjes
middagen voor
kids in de buurt;
bingo/bridge voor
de ouderen;
muziek
uitvoeringen

N
Y

geen specifieke
voorkeur: als mijn
kinderen zelf
deelnemen is
vrijwilliger zijn
moeilijk. Ik
organiseer een
aantal activiteiten
via BV Heivelden
en ben daar dan
ook als vrijwilliger
bekend.

geen alcohol........

Zie mijn eerdere
opmerking over
huiskamer van de
wijk laagdrempelig
om naar buinnen te
gaan, uitnodigend

geplande
activiteiten (zou
niet snel spontaan
gaan)

Y

Maak het vooral
gezellig!

Y

Y

Ik heb niet
specifiek een
activiteit voor ogen,
maar ben wel van
mening dat een
breed scala van
activiteiten
aangeboden zou
moeten worden,
zodat een zo breed
mogelijk publiek uit
de wijk terecht kan
in het buurthuis.

zondags en ook
s,avonds door te
week open

Communiceer vaak
en veel over
activiteiten

Honoreer alle
enthousiaste
initiatieven en zoek
zoveel mogelijk
trekkers!

Zorg voor
betaalbare
drankjes; e-mail
degenen die in
jullie bestand staan
zodat wij weten
wat en wanneer er
iets te doen is in
het buurthuis.

Bent u van
mening dat
het buurthuis
een
meerwaarde
is voor onze
wijk?

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [Alle
leeftijden]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [0 - 12
jaar]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [13 - 21
jaar]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [21 - 55
jaar]

Voor welke
Welke
Bent u bereid
leeftijdsgroep
activiteiten
om als
of groepen is Onder welke
zouden er
vrijwilliger
het buurthuis voorwaarden
naar uw
uzelf in te
een
zou u zelf het
mening
zetten bij
meerwaarde
buurthuis
georganiseer activiteiten in
voor onze
bezoeken?
d moeten
het
wijk? [Ouder
worden?
buurthuis?
dan 55 jaar]

Voor welke
activiteiten
wilt u zich
inzetten als
vrijwilliger?

Zou u willen
Zou u
Heeft u nog
deelnemen
Zou u
toneeluitvoeri
tips of
aan
toneeluitvoeri
ngen en/of
suggesties
activiteiten in ngen en/of
muziekuitvoe om van het
clubverband muziekuitvoe
ringen mee buurthuis een
zoals:
ringen willen
willen
succes te
kaartclubs,
bezoeken?
organiseren?
maken?
biljartclubs?
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welke
voorwaarden?

Y

Y

Y

Y

N

N

Y

N

Heb er eerlijk
gezegd nog geen
idee bij...hebben
zelf geen contact
met buurtbewoners
behalve met de
directe buren. Voor
ons zijn
kinder/jeugdactivite
iten niet
interessant; aan de
andere kant ook
niet goed als het
een ouderensoos
gaat worden....

N

Y

Y

N

Ligt er aan wat er Activiteiten voor
in het buurthuis te pubers
doen is.
Kaarten, biljarten, Creche opvang.
vergaderingen
Naschoolse
buurt.
opvang kinderen.

N

N

N

N

Nee

N

Eventueel te huur
voor
reunies,vereniging
en (line dance etc.)

Bij leuke
activiteiten of
informatieve
avonden.

Y

Nader te bepalen

Y

N

N

Promotie- /
publicatieborden
buiten op het hek
en mogelijk bij het
winkelcentrum
heivelden, om
mensen te
informeren.
Laagdrempelig
houden.

Y

Meehelpen bij
activiteiten of
informatie
bijeenkomsten.
Bijvoorbeeld bij
drankjes en
hapjes, spullen
klaarzetten,
opruimen.

N

N

Y

Ik hoop dat het een
doel heeft met een
duidelijke
organisatie. Liever
niet altijd
openstellen maar
ALS het open is
dan moet ook
toezicht gehouden
worden. er zal een
sterke beheerder
moeten zijn die
aanwezig is en een
leider is en er voor
kan zorgen dat
regels worden
gerespecteerd.

N

Y

Y

Y

Y

N

houd het modern
en fris, vermijd een
stoffig imago. Dat
past niet bij de
mensen in de wijk.
Organiseer de
komende jaren
veel voor de wat
oudere jeugd, dit
voorkomt
problemen met
hangen etc. Zorg
dat er geld
binnenkomt door
gesponsorde
activiteiten te
organiseren,
barexploitatie,
bijdrage vragen
voor activiteiten
etc. Hoe mooier en
beter de
evenementen, hoe
meer volk erop af
komt en dat
bevorderd
ontmoeting. NB
incidenteel mee
organiseren van
activiteiten vind ik
leuk, dat mag je
me altijd vragen.
Als mijn kinderen
wat ouder zijn kom
ik misschien terug
op de vraag of ik
bereid wil zijn om
als vrijwilliger op te
treden! groeten en
veel succes
gewenst, Louella

Als mijn kinderen
er interesse in
zouden hebben.

ontmoetingsmome
nten voor mensen
die daar behoefte
aan hebben.
Muziek,spelletjesm
iddagen, toneel,
kaarten, bingo,
vergaderingen over
wijkzaken etc.

Sport en spel voor
iedere
leeftijdsgroep.
Activiteiten voor
kinderen.
Informatieavonden.
Cursussen; zoals
bijvoorbeeld,
tekenen,
schilderen,
computer, naaien,
EHBO, etc..
Activiteiten voor
oudere kinderen
(13 - 21) ter
voorkoming van
verveling en
rondhangen.
Activiteiten ter
informatie of van
de
buurtverenigingen.
Activiteiten voor
ouderen.

als er een
café/lunchroom?
interessante
Met terras als het
activiteit of cursus kan ;-) muziek en
georganiseerd
dans voor kinderen
wordt. Of om
en jeugd,
gezellig koffie te
cursussen (bv
drinken (met
muziek of
gebak!) met
taallessen/convers
andere ouders na atie),
het wegbrengen
bridge/kaarten etc
van de kinderen
voor de ouderen in
naar school...
de wijk.
vergaderplek voor
(sport)verenigingen
, besturen etc.

Y

Y

Y

Ongedwongen
Daar waar vraag
Vrije tijd Activiteiten naar is. M.n.
ontspanning,
inloop, informatie.

Y

N

Spreek
verschillende
leeftijdscategorien
aan en niet alleen
ouderen.

Bent u van
mening dat
het buurthuis
een
meerwaarde
is voor onze
wijk?

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [Alle
leeftijden]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [0 - 12
jaar]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [13 - 21
jaar]

Voor welke
leeftijdsgroep
of groepen is
het buurthuis
een
meerwaarde
voor onze
wijk? [21 - 55
jaar]

Voor welke
Welke
Bent u bereid
leeftijdsgroep
activiteiten
om als
of groepen is Onder welke
zouden er
vrijwilliger
het buurthuis voorwaarden
naar uw
uzelf in te
een
zou u zelf het
mening
zetten bij
meerwaarde
buurthuis
georganiseer activiteiten in
voor onze
bezoeken?
d moeten
het
wijk? [Ouder
worden?
buurthuis?
dan 55 jaar]

Voor welke
activiteiten
wilt u zich
inzetten als
vrijwilliger?

Zou u willen
Zou u
Heeft u nog
deelnemen
Zou u
toneeluitvoeri
tips of
aan
toneeluitvoeri
ngen en/of
suggesties
activiteiten in ngen en/of
muziekuitvoe om van het
clubverband muziekuitvoe
ringen mee buurthuis een
zoals:
ringen willen
willen
succes te
kaartclubs,
bezoeken?
organiseren?
maken?
biljartclubs?
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Y

Y

Y

- interessante
bijeenkomsten/the
maavonden/voorlichtin
g over wijk jaarlijks
terugkerende
festiviteiten

- feestelijkheden
als carnavalviering voorlichtingsbijeen
komsten over
veiligheid,
ruimtelijke
ordening,
bouwplannen, etc
van onze buurt centraal/start/eindp
unt voor
wandelvierdaagse,
(paashaas)speurto
chten, festiviteiten,
etc toneel/cabaret/dan
s/musical/muziek gezamelijke
activiteiten doen:
fiesttochten,
voetbalwedstrijden,
volleybaltoernooi,
skeelertochten,
wijnproeven,
kookclinics

Indien er genoeg diverse algemene
activiteiten gepland cursussen,
zouden worden
fotografie, koken
voor mannen,
algemene
cursussen
met leuke
dingen voor de
activiteiten en
kinderen en
bijeenkomsten om ouderen zoals
andere mensen te feesten en disco
ontmoeten
en cursussen voor
kinderen en
ouderen
Mogelijkheid tot
Kinderactiviteiten,
nuttigen
dan komen de
consumptie (ook
ouders vanzelf
licht alcoholisch)
mee.

evt. activiteiten
voor de kinderen

activiteiten voor
kinderen:
knutselen,
spelletjes, etc.
- betaalbaar voor - vergaderingen organisaties - goed voorlichtingsbijeen
onderhoud - goede komsten b.v. van
samenwerking
gemeente of goeb onderling
buurtfestiviteiten
voor jong en oud

Y

Y

Y

N

Y

Y

- veel voor
kinderen doen in
eerste instantie; als
die het leuk vinden
en ernaar toe
willen komen
ouders vanzelf lage/redelijke
prijzen voor
consumpties gezamelijke
activiteiten doen:
fiesttochten,
voetbalwedstrijden,
volleybaltoernooi,
skeelertochten,
wijnproeven,
kookclinics

Y

op dit moment niet

Y

ligt aan mijn vrije
tijd alles is
mogenlijk

N

Y

Y

nee maar ga vooral
door!

Y

Vermaak voor
kinderen. Sport en
spel.

N

N

N

Activiteiten goed
plannen.
Afstemmen met
andere activiteiten
van binnen
gemeente.
Woensdag middag
voor kinderen.

N

Y

N

N

Y

Het aantal
vrijwilligers is van
groot belang en
samenwerking met
organisaties. Ik wil
zelf wel ad hoc
mijn medewerking
verlenen maar niet
als vaste
vrijwilliger.

N

Y

Y

Y

leuke betaalbare
cursussen in de
avonden.

yoga, tekenen,
naailes, taallessen

N

Y

niet enkel
activiteiten overdag
voor volwassenen,
ivm werk.

Y

Y

Y

Y

Leeftijdsgenoten
ontmoeten en
interessen delen

Zoals in De Wig,
en nog creatiever.

N

Y

Y

Y

Y

afhankelijk van de bridgen-knutselenactiviteiten die er kinderactiviteitengeboden wordt
open inloop in de
ochtend/of een
bep. ochtend

Y

Mensen die iets op
willen starten
moeten moeten
vr/zaterdag bij de
Plus mensen gaan
trekken hiervoor.
Hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
En door
bekendheid komen
er meer mensen.

Y

Y

Y

Betrek de
volwassenen/ouder
s van 30-50 jaar
ook vooral. Zij zijn
de hoeksteen van
deze wijk.
?

Als er leuke
activiteiten zijn
en/of als vrijwilliger
bij leuke
activiteiten.
Voorwaarde: niet
op zondag!

Y

Zie hierboven.
Verder ook evt. bij
kinderspelletjes/cre
a/muziek. Mits het
past in mijn
'dagschema' (klein
kindje thuis, 's
avonds diverse
vrijwilligerswerk).

N

Y

N

koffie/inloop/creatie
ve bezigheden
voor iedereen die
daar behoefte aan
heeft: oud en
jong(er), zonder
direct 'stigma' van
eenzame
opgeplakt te
krijgen. NB: dit
noem ik niet omdat
ik zelf een
eenzame ben; ik
zou graag
meehelpen om de
(onbekende)
eenzamen in onze
wijk een klein
beetje te
'activeren'/ iets
laagdrempeligs te
bieden.
geen behoefte aan
activiteiten in
buurthuis

N

N

N

De 'wensen en
dromen'-avond
vorige maand was
erg geslaagd, goed
dat daar nu ook
een vervolg op
komt! Verder: niet
iedereen is even
'trendy cultuurminded', goed als
er ook 'gewoon
gezellige'
activiteiten worden
georganiseerd.

