
 



 



 



Contact tussen de bewoners
van de wijk: saamhorigheid

en gemeenschapszin.

Aanwezigheid
voorzieningen,

mogelijkheden en ruimte
voor kinderen in de wijk.

Een gemengde
samenstelling bewoners, op

basis van cultuur,
achtergrond, leeftijd,
inkomen belangrijk.

Aanwezigheid
voorzieningen,

mogelijkheden en ruimte
voor ouderen in de wijk .

Betaalbaar kunnen blijven
wonen in de wijk.
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VR2_Bewoners
Sleep op uw volgorde van belangrijkheid:



Persoonlijk actief betrokken zijn bij
ontwikkelingen en veranderingen in

de wijk.

Goed overleg tussen de Gemeente
en wijkbewoner over veranderingen

in de wijk.

Ondersteuning om activiteiten te
organiseren in de buurt (bijvoorbeeld
tafels, stoelen en budget voor buurt

activiteiten).

Een Wijkraad en Buurtambassadeurs
die als brug fungeren tussen

Gemeente en bewoners.
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VR3_Organisatie_Activiteiten
Sleep op uw volgorde van belangrijkheid:



 

  

Beschikbaarheid
winkels en/of

horeca in de wijk.

Aanwezigheid van
zorgfaciliteiten
(fysio, huisarts,
etc) in de wijk.

Aanwezigheid van
een buurthuis
voor informele

ontmoetingen met
buurtbewoners in

mijn wijk.

Aanwezigheid van
voorzieningen
voor creatieve
activiteiten en

kunst in de wijk.

Ruimte voor spel
en sport in de wijk.

Goed onderhoud
van de wijk.

Basisonderwijs is
op korte afstand

beschikbaar.

Voortgezet
onderwijs is op
korte afstand
beschikbaar.
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VR4_Voorzieningen
Sleep op uw volgorde van belangrijkheid:



 

  

Behoud van en zorg voor
het Sparrenburg Bos en

de Zandverstuiving.

Ruimte voor bomen,
plantsoen, gras en ander
groen binnen de wijk (op

straat en in de tuin).

Het goed onderhouden
van de buitenruimte en
het groen van de wijk
door de Gemeente.

De wijk is
toekomstbestendig en
wordt klaar gemaakt

voor een positieve
toekomst, o.a. rondom
energie en het milieu

(bijvoorbeeld
zonnepanelen,

laadpalen auto`s,
afvalscheiding)

Er is aandacht voor het
beheersen van de

luchtkwaliteit van onze
wijk

Stappen ondernemen
voor de energietransitie

van gas naar andere
energievormen in onze

wijk.
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VR5_Natuur_Milieu_Duurzaamheid
Sleep op uw volgorde van belangrijkheid:



 

  

Contact tussen de bewoners
van de wijk: saamhorigheid

en gemeenschapszin.

Betrokken zijn bij
ontwikkelingen en

veranderingen in de wijk.

Rust en stilte in de wijk. Beschikbaarheid winkels
en/of horeca in de wijk.

Behoud van en zorg voor het
Sparrenburg Bos en de

Zandverstuiving.
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VR6_Themas tov elkaar
Let op: Vanaf deze vraag ziet u eerdere stellingen weer terug, 

maar in een andere groepering. Sleep op uw volgorde van 
belangrijkheid:



 

  



 

  



 

  

Aanwezigheid voorzieningen,
mogelijkheden en ruimte
voor kinderen in de wijk.

Ondersteuning om
activiteiten te organiseren in
de buurt (bijvoorbeeld tafels,
stoelen en budget voor buurt

activiteiten).

(Gevoel van) veiligheid voor
bewoners die waakzaam zijn
en samen op elkaar letten.

Een buurthuis voor informele
ontmoetingen met

buurtbewoners in mijn wijk.

Er is aandacht voor het
beheersen van de

luchtkwaliteit van onze wijk.
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VR8_Themas tov elkaar
Sleep op uw volgorde van belangrijkheid:
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In welke buurt van de Sparrenburg woont u?


