
Vragenlijstlenquete Speeltuin/Beweegplek Van der Leeuwstraat

Geachte buurtbewoner Molenhoek,

Afgelopen jaar hebben wij u reeds geïnformeerd over het initiatief van een aantal leden van
de wijkraad en bewoners van de Molenhoek om het speeltuintje aan de Van der Leeuwstraat
te veranderen/herzien. Doel hierbij is het veilig en plezierig spelen voor kinderen (en
ouderen) in de Molenhoek te verbeteren (samen spelen, samen ontmoeten).

Belangrijk voor de planning van de inrichting van de speeltuin/beweeg plek zijn de
wensen/ideeën van de bewoners.

Vandaar dat wij u willen vragen onderstaande vragenlijst in te vullen:

1. Tot welke doelgroep behoort u?

o Huishouden zonder kinderen jonger dan 50 jaar

o Huishouden zonder kinderen ouder 50 jaar

o Huishouden met kinderen jongste kind 0-5 jaaro Huishouden met kinderen jongste kind 6-12 jaar

o Huishouden met kinderen jongste kind 13+ jaar

2. Hoe belangrijk vindt u het dat het speeltuintje wordt opgeknapt?

o Belangrijk

o Geen mening

o Onbelangrijk

3. In hoeverre bent u het eens/oneens met de volgende stellingen? U heeft de keuze uit
de getallen 1 tlm 5, waarbij 1 staat voor zeer oneens en 5 staat voor zeer eens.

zeer oneens zeer eens

Stelling 1 2 3 4 5

1. Ik vind het belangrijk dat er een goede verlichting komt. D D D D D
2. De speeltuin moet 's avonds afgesloten kunnen worden. D D D D D
3. De buurt is mede verantwoordelijk voor onderhoud en toezicht. D D D D D
4. De speeltuin moet een plaats voor jong en oud worden. D D D D D



4. Kunt u in onderstaande tabel aangeven welke van de onderstaande mogelijkheden
uw voorkeur zouden hebben (4 keuzes invullen)?

Speel heuvel

Hut

Kunstgras veldje

Geasfalteerde paden

Zitbanken

Jeu-de-boule baan

Klimtoestel

Kabelbaan

Rekstok

Waterspeelplaats

Prullenbakken

Glijbaan

Schommel

Zandbak

Piek-Nick bank

Boomstam menparcours

andere suggestie:

Evt. opmerkingen/aanvullingen:

1e keus 2e keus 3e keus 4e keus
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De werkgroep waardeert het zeer als u deze lijst zou willen invullen. Graag binnen 2 weken
retourneren aan Ineke Wetterauw. Dit is mogelijk per mail: iwetterauw@gmail.com of in de
brievenbus bij Jacq Perkstraat 5.

De werkgroep zal alle gegevens verder analyseren en gebruiken voor besprekingen met
gemeente, e.d. Via de website: www.wijkmolenhoek.nl houden wij u op de hoogte!

Namens de werkgroepleden:
Pierre Poort en Karel de Rooij (Wijkraad-leden) en Juliette Vos, Jacqueline Fiers, Angelique van der Doelen en Ineke
Wette rauw (Wijkbewoners)


