Babuti buurt – enquête
1. Veiligheid.
1. Wat vindt u van de verkeersveiligheid in de buurt:
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima .
2. Wat vindt u van de veiligheid in de stegen / gangpoorten:
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima .
3. De huurwoningen zijn recentelijk voorzien van nieuw hang en sluitwerk
met een 2 sterren politie keurmerk. Wat vindt u op dit moment van de
veiligheid van uw woning?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima .
4. Wat vindt u van de algemene veiligheid in de buurt?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima .
5. Wat vindt u van (straat)verlichting in de buurt?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima .
6. Kunt u aangeven wat u op het gebied van veiligheid anders zou willen
zien?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. De buurt.
1. Wat vindt u van de zweer in de buurt?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima.
2. Wat vindt u van de netheid van de buurt / buren?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima .
3. Wat vindt u van de voorzieningen in de buurt?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima .
4. Kunt u aangeven wat u in de buurt mist of anders zou willen zien?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Babuti
1. Wat vindt u van de activiteiten van Babuti tot nu toe?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima.
2. Wat vindt u van het resultaat van de actie wijkbudgetten?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima.
3. Hoe vindt u het contact met het bestuur van Babuti?
[_] slecht [_] redelijk [_] goed [_] prima.
4. Wat vindt u de belangrijkste taak van Babuti?
[_] Organiseren van feesten [_] belangenbehartiging van de
buurtbewoners [_] beiden.
5. Welke activiteiten vindt u dat Babuti zou moeten organiseren?
(meerderre antwoorden mogelijk).
[_] straatspeeldag [_] BBQ [_] eindejaarsfeest [_] vakantiespeeldag(en)
[_] kinderdisco
[_] Filmmiddag / avond [_] kaartavond [_] dagje uit voor de kinderen [_]
dagje uit voor ouderen [_] bingoavond [_] anders namelijk:
___________________________________________________________________________
6. Het lidmaatschap van Babuti is gratis, zou u in de toekomst een
bijdrage kunnen / willen geven? [_] nee [_] alleen vrijwillige
donatie [_] een jaarlijkse contributie [_] vast bedrag per maand /
kwartaal.
7. Met wat voor cijfer zou u Babuti nu waarderen?
8. Algemene opmerkingen en / of vragen:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4. De speelplaatsen
In 2006 gaat de gemeente in overleg met Babuti aan de slag met de
herinrichting van de speelplaatsen in de Bastertkamp en de ten
Busschekamp. Wilt u hier uw menig met ons delen?
4.1 Waterspeeltuin Bastertkamp
De ervaring heeft ons geleerd dat een speelplaats op deze plaats
hangjongeren aantrekt deze zorgen daar voor overlast Babuti wil
deze plaats laten vallen te bate van de andere speelplekken. Wat vind
u hiervan? Ik ben (het) er [_]mee eens [_]op tegen.
Uw mening: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________

4.2 Veld Bastertkamp
Het grasveld aan de Bastertkamp leent zich prima als trapveld voor
de jeugd. Babuti denkt hierbij o.a. [_] voetbaldoelen [_] een trapwand
[_] klimwand [_] of indien mogelijk een PaNnakooi. Kunt u zich in deze
bestemming vinden? [_] Ja [_] Nee.
Je zou op deze locatie ook een groot speelvleld kunnen bedenken
lijkt u dit een beter plan? [_] Ja [_] Nee. Of houd u hier liever de ruimte
voor bijvoorbeeld de BBQ of speeldagen [_] Ja [_] Nee
Wat is uw ideeën / vragen hierover?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.3 Speelplaats tegenover Ten Busschekamp 19
De klimrekken, wipkippen en dergelijke werden structureel gesloopt
door de grotere jeugd op dit moment word hier veel gevoetbald, dit
zorgt voor ergernis bij de veelal oudere bewoners. De jeugd heeft
geen respect voor hun schuren, tuinen of de geparkeerde auto`s.
Babuti wil hier graag een grote betonnen Pingpongtafel of een
trapwand om de schuren te beschermen. Ook zou op deze plek
gemeente groen kunnen plaatsen. Mijn voorkeur gaat uit voor:
[_] Pingpongtafel [_] Trapwand [_] gemeente tuin [_] anders namelijk:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
4.4 Speelplaats Ten Busschekamp
Dit moet een echt peuter / kleuter speelparadijs worden met een
beukenhaag voor een veilige afscherming tegen verkeer en
(zwerf)honden. Wat zou u hier het liefs op deze plek willen zien? [_] een
klimtoren [_] wip - wap [_] zandbak [_] schommel
[_] zandbak [_] glijbaan [_] speelhuisje [_] anders namelijk:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Wat zijn uw ideeën / vragen hierover?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Wij zouden het erg waarderen als u deze enquête zo volledig mogelijk
wild invullen en ergens bij de hand houd. Hij wordt dan door de
Babuti bestuursleden bij u opgehaald.
Naam: __________________ Postcode: _] _] _] _] - _] _] huisnr.: _] _] _]

