
BaBuTi enque te 2015/2016 

Totale antwoorden 15 

1 Welke informatie zou u via BaBuTi willen krijgen? 

als er (straat)werkzaamheden aankomen overlijden van buurtbewoners. (kunnen we meeleven) 
als er (weer) inbraken zijn geweest (preventie) 

veiligheid en activiteiten 

een schema van eventuele geplande evenementen 

Resultaten van de Evaluatiegesprekken met het Leger des Heils en de gemeente Zwolle inzake 
de woonvorm aan de ten Busschekamp. 

Nieuws dat onze buurt aangaat, zowel vanuit de Gemeente Zwolle (bijv maatregelen mbt afval, 
snoeien) maar ook zaken die spelen in de buurt, bijv. qua veiligheid, meldingen inbraak, 
vandalisme etc.. Het zou misschien ook leuk zijn om ''lief en leed'' mede te delen, bijv. geboorte, 
overlijden, langdurige ziekte, verhuizing van onze buurtbewoners. 

Buurtinfo (activiteiten) maar ook serieuze info bv. anti-inbraak, vergaderingen, bijz. groep nieuwe 
bewonders, gemeente-info 

Info over veiligheid zoals inbraken, vernieling, drugshandel 

Wij zijn heel tevreden hoe jullie het tot nu toe doen ! Dus ga zo door. Wij willen gewoon info over 
dingen die in onze buurt plaats vinden en dat gaat goed. 

Welke activiteiten er georganiseerd worden en wat er in de buurt speelt, bv. informatie over 
inbraak. Verder stand van zaken besprekingen met gemeente en andere overkoepelende 
activiteiten die BaBuTi doet. 

activiteitenagenda ontwikkelingen m.b.t. gemeente ed 

info over de wijk ed 

Onderhoud aan starten, wegen, infrastructuur, oevrleg met gemeente, beveiliging indien nodig 

Informatie over lopende zaken als het Leger des Heils, acties, problemen in de buurt 

 

2 Wanneer u informatie zoekt van BaBuTi, hoe gemakkelijk kunt u deze vinden? 
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     Antwoord Antwoorden Ratio 

   Gemakkelijk 10 66,7% 
   Neutraal 5 33,3% 
   Moeilijk 0 0,0% 
   Niet van toepassing 0 0,0% 
   Totaal: 15   
    

3 Via welke kanalen zou u informatie van BaBuTi willen ontvangen? 

  

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
     
Antwoord Antwoorden Ratio 

  Via de website 7 58,3% 
  Via de papieren nieuwsbrief 9 75,0% 
  Via een digitale (e-mail) nieuwsbrief 7 58,3% 
  Via het BaBuTi facebook account 1 8,3% 
  Anders, namelijk: 1 8,3% 
   

Anders, namelijk::  

Papier kost natuurlijk weer geld en is slecht voor het milieu maar we krijgen al zoveel mail 
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Anders, namelijk:



4 Bent u op de hoogte van het bestaan van de BaBuTi WhatsApp calamiteiten groep? 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Antwoord Antwoorden Ratio 

  Ja 8 61,5% 
  Nee 5 38,5% 
  Totaal: 13   
     

5 Welke verwachtingen heeft u van de BaBuTi WhatsApp calamiteiten groep? 

Wordt naar mijn idee prima gebruikt 

'k wist niet dat het er was. ik verwacht dat calamiteiten worden doorgegeven. echter geen 
geroddel, gevit op elkaar ed. dan ben ik zo weer weg! 

bij gevaar een bericht krijgen 

kort maar goed uitgelegde informatie 

Snel informatievoorziening bij overlast en veranderingen in de buurt en eventueel in de toekomst 
een soort buurtwacht op de been brengen bij onraad. Daarnaast kunnen de activiteiten, zoals de 
buurt opschoondag, buurt-bbq en uitjes e.d. , opnieuw onder de aandacht worden gebracht. 

Als er iets gebeurt in de buurt, daar willen wij van op de hoogte gehouden worden, bv. inbraak. 

Heb ik gebruikt bij gaslekkage. werkte prima en is geschikt voor dit en andere soorten 
calamiteiten. Ook handig al iemands alarm afgaat in het weekend.... 

Dat deze in geval van calamiteiten goed zal werken en iedereen zo snel mogelijk op de hoogte is. 

Geinformeerd worden bij mogelijke inbraak, of ongure personen in de buurt. Vermissingen etc 

bij nood en calamiteiten 

Helaas onze telefoons hebben nog geen WhatsApp Maar het is wel handig voor onraad in de 
buurt 

 

6 Bent u nog niet lid van de BaBuTi calamiteiten groep op WhatsApp maar wilt u dit wel? 

Laat dan hieronder uw 06-nummer achter. 

****** 
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7 Wat zijn uw verwachtingen van de vereniging BaBuTi voor de buurt? 

Geen andere verwachtingen dan waar de vereniging zich reeds mee bezig houdt. 

belangenbehartiging. spreekbuis met de gemeente of andere instellingen. 

speel activiteiten voor kinderen, BBQ 

geen onduidelijke bekendmakingen en als er iets nieuws is grondige informatie 

Gezellige activiteiten (blijven) organiseren. Omzien naar elkaar. Belangen buurtbewoners 
behartigen. Bemiddelen bij en uitvoeren van verbeteringen en onderhoud van de buurt. 
Informatievoorziening omtrent bovengenoemde punten.. 

Ga zo door. Voor de kinderen word er in de vakantietijd wat gedaan, dit is belangrijk. 
Zeker ook voor kinderen die niet op vakantie kunnen, om wat voor reden dan ook. 

Dat door BabuTi de buurt veilig, schoon en gezellig wordt. En dat is zeker al gelukt!! 

Samenbindende factor en elkaar helpen waar mogelijk en gewenst 

activiteiten plannen en uitzetten in de buurt. Belangen van de buurt behartigen naar de gemeente 
en andere partijen 

Organiseren van buurt'bindende' activiteiten, zoals barbeque, speelmiddagen en uitjes. Verder 
opkomen voor belangen buurtleden bij bv. gemeente. 

Proberen om nog meer de samenhang in de buurt te verhogen 

zorg voor de wijk 

Gewoon voor de belangen van de buurtbewoners opkomen bij gemeente enz. Eventueel bij 
beginnende conflicten tussen bewoners bemiddelen of hulp voor bemiddeling zoeken. 

 

8 Voldoet de vereniging in uw ogen aan de verwachtingen die u hierboven heeft 

aangegeven? 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Antwoord Antwoorden Ratio 
  

Ja 13 86,7% 
  Nee 0 0,0% 
  Anders, namelijk: 2 13,3% 
  Totaal: 15   
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Anders, namelijk:



 

Anders, namelijk::  

Wij zijn vaak weg en hebben geen gelegenheid om de doelstelling te controleren 

Neutraal 

Het bestuur doet zijn best en is zeer actief 

 

9 Indien nodig: Wat moet er volgens u veranderd worden om beter aan uw verwachtingen 

te voldoen? 

volgens mij doet BABUTI dat prima. 

Ons uitnodigen voor de whatsapp groep. Ook mijn vrouw met nummer ****** 

Meer betrokkenheid buurtbewonders (zich wat actiever/daadkrachtiger opstellen) 

 

10 Wat vind u van de activiteiten die BaBuTi de afgelopen jaren heeft georganiseerd? 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Antwoord Antwoorden Ratio 
  

Goed 14 93,3% 
  Neutraal 0 0,0% 
  Matig 0 0,0% 
  Ander, namelijk: 1 6,7% 
  Totaal: 15   
   

Anders, namelijk::  

Wij zijn te vaak weg om er aan deel te nemen en dus een mening te hebben 

Gevarieerd. 

Misschien zijn er aktiviteiten die nog eens een keer georganiseerd kunnen worden. Ik keek op de 
site naar het filmpje dagje uit naar Walibi, dit was heel erg leuk voor de kinderen. 
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11 Heeft u suggesties voor nieuwe activiteiten voor de komende jaren? Vul ze hieronder 

in. 

? 

geen 

een informatie avond 

Een kleedjesmarkt voor de kinderen of ''garage''verkoop voor volwassenen. Misschien 
bemiddeling bij of vermelding op website van buurtbewoners die hulp nodig hebben en 
buurtbewoners die wel willen helpen, bijv. met boodschappen, tuinieren, gezelschap, oppas. 

Weer gezellig uitje naar Walibi o.i.d. 

Neen, geen nieuwe activiteiten. Wel: herhaling van bepaalde onderwerpen bv. anti-inbraak, geen 
vet en/of chemisch afval in riool (event. een verzamelpunt creëren?) 

 

12 Zijn er jaarlijkse activiteiten die naar uw mening niet (meer) nodig zijn? Vul ze dan 

hieronder in. 

? 

Geen 

- herhaling is de kracht 
- verder alleen letten op wel/geen interesse in bepaalde activiteiten die georganiseerd worden 

 

13 Wat denk u van het idee over de jaarlijkse opschoondag zoals hierboven is 

beschreven? 

   

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     Antwoord Antwoorden Ratio 

  Goed plan 7 46,7% 
  Maakt mij niet uit 2 13,3% 
  Slecht plan 1 6,7% 
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Ander, namelijk:



Ander, namelijk: 5 33,3% 
  Totaal: 15   
   

Anders, namelijk::  

goed plan er is gewoon minder vuil in de buurt en zo houd je toch motivatie om te komen 

Los van de opschoonactie vind ik het idee van die klusjes ook erg leuk. 

Wij denken dat het zeker nodig is elk jaar de opschoondag te houden. 

jaarlijks toch opschonen en tweede dag voor de andere klussen 

dan versloft de aandacht helemaal. Misschien mogelijk om door het jaar heen andere klussen 
aan te pakken. Bewoners kunnen zelf iets poten. 

Meer PR voor opschoondag. 
Niet meer zo vrijblijvend. 
Noodzaak is groot. 

 

14 Zijn er nieuwe zaken waar de vereniging zich volgens u de komende jaren (meer) op 

zou moeten richten? 

katten overlast. er is steeds erg veel aandacht voor hondenpoep. nu graag ook eens de katten. 
ze zitten zelfs in mijn woonkamer als ik de deur even open laat staan. en ze kakken in mijn tuin 
en in de speeltuin. bah,bah, bah! er ligt veel meer kattenstront dan hondenpoep hier in de buurt. 
katten liefhebbers zeggen dan je katten niet kunt leren dat ze zich "gedragen". dat interesseert 
mij eigenlijk niks. iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen dieren en moet opletten dat ze geen 
overlast geven. kinderen vernielen best veel spullen en laten veel troep op straat liggen. dat is ze 
toch wel te leren dat ze daar op moeten letten?? 

geen 

nee 

Geen idee 

Op dit moment zouden we het niet weten. Het lijkt allemaal goed te lopen. 

Veiligheid, reinheid, gezelligheid voor de kinderen, incl. tieners 

Bestrating bespreken met gemeente. 
Op jullie e-mail gevraagd, nog geen reactie van jullie ontvangen. 

Zwerfafval, sinds de afvalbakken weg gehaald zijn ligt er veel meer afval, dat is niet alleen hier in 
de buurt, dat is overal. Afvalbak die er is, is stampvol. 

Proberen de samenhang in de buurt te blijven verhogen. Proberen de buurt netjes te houden en 
steun te geven aan (oudere) mensen die het moeilijk hebben 

 

15 Is er nog iets anders dat u het bestuur van BaBuTi wilt laten weten? 

In het verleden heb ik wel eens gelezen dat er verlichting in de gangpoorten aangelegd zou 
worden. Is of wordt dit plan nog uitgevoerd of is dit niet meer aan de orde ? 

nee geen punten. alles naar wens! 

geen 

nee 

N.v.t. 

Chapeau voor alles wat het bestuur (+ aanhang) doet! Ga zo door. Vraag: zijn er nog sponsors, 
zodat activiteiten door kunnen blijven gaan?  



Prima bestuur! Waarvoor dank. 

Parkeren. Soms worden plekken die niet bedoeld zijn als parkeerplaats als zodanig gebruikt, wat 
hinder oplevert. 

Bedankt voor jullie inzet en bemoeienissen!! 

Ga zo door 

 

16 Wilt u dat wij naar aanleiding van deze enquête contact met u opnemen, en/of wilt u 

kans maken op een VVV cadeaubon van 25 euro, laat dan hieronder uw naam en adres 

achter. 

*****  


