Beste mensen uit de wijk van buurtvereniging ’t Spoor;
Voor de zomervakantie zijn er mensen van de buurtvereniging en/of Sociom bij u in de buurt geweest
om enkele vragen te stellen. Het doel hiervan was dat we een beeld krijgen hoe tevreden u bent in uw
buurt. Beloofd is ook dat we na de zomervakantie hierop terug zouden komen. U heeft namelijk niet
voor niets medewerking verleent. Degenen die niet thuis waren hadden de mogelijkheid om de
enquête digitaal in te vullen; ook dit is gebeurd. Waarvoor onze dank.

U geeft uw buurt een 7,5
Hier mag u trots op zijn! Het kan natuurlijk altijd beter en u heeft ook aangegeven hoe dit beter kan.
Inmiddels is dit al met de buurtvereniging besproken, Ook bij onze welzijnsorganisatie is bekeken
waaraan wij een bijdrage kunnen leveren om de leefbaarheid van uw buurt te vergroten.
Als we de uitslag van de enquête tegen het licht houden dan mag gesteld worden dat u in een rustige
overzichtelijke buurt woont. Over het algemeen wonen er oudere, behulpzame mensen; maar
gelukkig, zo wordt gezegd, komen er ook steeds meer jonge gezinnen. De buurt wordt negatief
opgeschrikt als er plotseling hangjongeren opduiken. Dit strookt niet met de rust en regelmaat die de
buurt doorgaans uitademt. De sociale contacten binnen de buurt worden als goed en prettig ervaren;
mensen zeggen nog gewoon hoi en nieuwelingen zijn er welkom.
Toch zijn er enkele thema’s die meerdere keren zijn genoemd en waar aandacht voor gevraagd wordt.
Te weten:
- Ontmoetingskamer in de wijk waar sociale ontmoetingsactiviteiten plaats kunnen vinden. Met
name ook in de winterperiode is er weinig leven buiten en dus ook minder sociale contacten.
- Door toename van jonge gezinnen is er ook een toename van parkeerbehoefte.
- In sommige straten wordt er toch te hard gereden en in sommige eenrichtingsstraten wordt
tegen het verkeer in gereden (verkeersveiligheid).
- Als er activiteiten worden georganiseerd trekt dit vaak een bepaald publiek. Het aanbod is
vaak niet aantrekkelijk genoeg voor allochtonen of jeugd.
- In uw wijk zijn er plaatsen waar het groen niet goed wordt onderhouden.
Tot slot is er op enkele plaatsen regelmatig zwerfafval.
We gaan beloven dat bovenstaande onderwerpen speerpunten gaan worden om verder te
onderzoeken of uit te werken. De buurtvereniging communiceert dit ook met uw Wijkraad. Met
sommige thema’s is de wijkraad al bezig. Bijvoorbeeld met de parkeerproblematiek. Als u bij het lezen
van bovenstaand stuk ideeën heeft om in gezamenlijkheid iets aan een bepaald thema te doen, horen
wij dit graag.

Laat u horen en gezamenlijk maken we er een 8 van!!

