Enquête speelveldjes Vlierden
Vanuit Samen Vlierden is er een werkgroep opgestart die zich bezighoudt met de
(her)inrichting van de speelveldjes in Vlierden. Intussen hebben enkele bijeenkomsten en
een gesprek met de gemeente plaatsgevonden over de mogelijkheden. We willen graag
weten wat alle inwoners van Vlierden vinden van de huidige speelveldjes, waar behoefte
aan is en wat eventuele wensen zijn. Vandaar deze korte vragenlijst. Invullen duurt slechts
enkele minuten en u doet er ons en uzelf een groot plezier mee!
Wij vragen om uw naam en adres zodat we duidelijk in kaart kunnen brengen hoeveel
kinderen en in welke leeftijd er waar wonen binnen ons dorp.
Naam:
Adres:

1. Heeft u kinderen/kleinkinderen in de leeftijd tot 18 jaar?
Zo ja, hoeveel en in welke leeftijd? (Graag per kind leeftijd aangeven.)

Ja / Nee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Maakt u gebruik van de huidige speelveldjes?

Ja / Nee

3. Bent u tevreden over de huidige speelveldjes?
Waarom wel/niet?

Ja / Nee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Hoe lang bent u bereid te lopen voor een speelveldje?
0-5 min / 5-10 min / 10-15 min

(doorhalen wat niet van toepassing is)

5. Wat zou u er van vinden als er een groot speelveld zou komen op een (meer)
gecentreerde locatie?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Heeft u ideeën voor een geschikte locatie?
Zo ja, welke locatie(s)?

Ja / Nee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Mag het een ontmoetingsplek worden voor jong en oud?

Ja / Nee

8. Bent u bereid uw medewerking te verlenen bij het realiseren van een
nieuw speelveld?
Zo ja, op welke manier?

Ja / Nee

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indien u bereid bent uw medewerking te verlenen, nemen wij graag contact met u op.
Telefoonnummer:
Email:
Bedankt voor het invullen van deze enquête.
Wij vragen u de ingevulde enquête voor 1 juli in te leveren bij één van onderstaande
personen:
Hellen Rinket, Keesomstraat 4
Maartje van Dijk, Petersakker 9
Sandra Tielen, Brouwhuisweg 17

