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Korte samenvatting: 

 

Meerderheid van de leden zijn 50plus, wonen samen met een partner en hebben kinderen van 

15 jaar of ouder. 

 

Voornaamste reden om lid te worden was om geïnformeerd te worden wat er in de wijk speelt. 

Met name de nieuwsbrieven maar ook de website worden daarbij hoog gewaardeerd. 

Men ziet de wijkverenging als actief maar ook als gezellig. 

 

Men verwacht een actieve rol richting de gemeente maar ook dat de wijkvereniging zich sterk 

maakt voor de verkeersveiligheid in de wijk en dat men activiteiten blijft organiseren. 

 

De wijkvereniging scoort in ieder geval goed. 

 

Het bestuur wil een ieder die deze enquête heeft ingevuld heel hartelijk danken voor de 

medewerking, veel ideeën en suggesties zijn naar voren gekomen en we zijn uiteraard erg blij 

dat u ons ook waardeert om wie wij zijn en wat we doen! 

 
 

Wat zijn de volgende stappen? 

 

Er is een inventarisatie gemaakt van alle ideeën en de uitwerking daarvan is verdeeld onder 

het vrijwilligersteam.  Voornaamste taak zal zijn het realiseerbaar maken van een idee op het 

gebied van inzet, beschikbaarheid van vrijwilligers en geld. 

 

Via de nieuwsbrief, website en Facebook zullen we hier regelmatig over communiceren. 

Een opsomming van alle ideeën vindt u op het laatste blad.  

 

Er hebben diverse mensen aangegeven graag gecontact te willen worden omdat zij ideeën of 

suggesties hebben of zelf iets willen organiseren. Ook die contacten zijn verdeeld onder het 

vrijwilligersteam en wij gaan daar de komende tijd mee aan de slag. 

 

Bij de gemeente is een verzoek ingediend om op korte termijn een overleg te hebben over 

positie en de rol van de wijkvereniging. Wat verwacht de gemeente van ons en wat 

verwachten wij van de gemeente.  

 

Ook op het gebied van verkeersveiligheid zijn er contacten met de gemeente maar deze zijn 

niet structureel. Ook dit wordt een onderwerp van gesprek. 

Uiteraard houden wij u op de hoogte. 

 

 

Onderstaand treft u de volledige uitslag van de enquête aan. Om privacy redenen zijn namen 

en e-mail adressen weggelaten. 
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Resultaten, totaal aantal deelnemers: 79 personen. 

Uw leeftijd is: 

20-30;  Aantal: 1;  1% 

30-40;  Aantal: 2;  3% 

40-50;  Aantal: 9;  11% 

50-60;  Aantal: 18;  23% 

60-70;  Aantal: 39;  49% 

70-80;  Aantal: 9;  11% 

>80;  Aantal: 1;  1% 

 

 

Uw gezinsverband bestaat uit: 

Alleenstaand zonder kinderen;  Aantal: 11;  14% 

Alleenstaand met kinderen;  Aantal: 6;  8% 

Samen met partner;   Aantal: 40;  51% 

Samen met partner en kinderen;  Aantal: 22;  28% 

 

 

Als u kinderen heeft tot welke leeftijdscategorie behoren deze: 

0-5; Aantal: 4; 10% 

5-10; Aantal: 3; 8% 

10-15; Aantal: 4; 10% 

>15; Aantal: 29 73% 

 

 

Waarom bent u lid geworden van de Wijkvereniging (meerdere antwoorden 

mogelijk): 

Om geïnformeerd te worden wat er zoal in de wijk speelt; Aantal: 63; 46% 

Voor de activiteiten die georganiseerd worden;  Aantal: 36; 26% 

Voor de gezelligheid en mensen te ontmoeten uit de buurt; Aantal: 23; 17% 

Omdat ik er iets in de media over had gelezen;  Aantal: 4; 3% 

Omdat mensen in de wijk mij erover vertelden;  Aantal: 3; 2% 

Ik ben actief benaderd om lid te worden;   Aantal: 8; 6% 

 

 

Welke onduidelijkheden of bezwaren zijn er eventueel geweest voordat u lid werd 

van de wijkvereniging?: 

Geen; alles was mij duidelijk;            Aantal: 76; 96% 

De hoogte van de contributie was mij niet duidelijk;          Aantal: 0; 0% 

Er was mij niet duidelijk dat het een gezinsabonnement betrof;         Aantal: 3; 4% 

Ik had moeite met het invullen van het aanmeldingsformulier op  

de site;               Aantal: 0; 0% 

Ik heb problemen met de privacy verklaring;           Aantal: 0; 0% 
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Hoe zou u de wijkvereniging omschrijven bij wijkbewoners die nog geen lid zijn?: 

Een gezellige wijkvereniging;     Aantal: 4; 5% 

Een actieve wijkvereniging;     Aantal: 29; 37% 

Een informatieve wijkvereniging;     Aantal: 24; 31% 

Een wijkvereniging die goed voor de belangen opkomt  

van de wijk;        Aantal: 21; 27% 

 

Bent u bekend met onze website, onze nieuws brieven en onze facebookpagina?: 

Nee;    Aantal: 3; 4% 

Ja, alleen de website;  Aantal: 6; 8% 

Ja, alleen de nieuwsbrieven; Aantal: 23; 29% 

Ja, alleen de facebookpagina; Aantal: 2; 3% 

Ja ik ben bekend met allemaal; Aantal: 46; 58% 

 

Welk van de bovenstaande media gebruikt u het meeste om informatie te vergaren: 

De website;   Aantal: 16; 18% 

De verzonden nieuwsbrieven; Aantal: 64; 70% 

De facebookpagina;  Aantal: 11; 12% 

 

Wat verwacht u van de Wijkvereniging? 

Maakt mij niets uit;      Aantal: 6;     4% 

Optreden als intermediair voor bewoners naar bijvoorbeeld  

de gemeente;       Aantal: 49;  30% 

Dat men zich sterk maakt voor de parkeerproblematiek en de  

verkeersveiligheid in de wijk;     Aantal: 29;  18% 

Dat ze leuke activiteiten organiseren voor volwassenen;  Aantal: 12;    7% 

Dat ze leuke activiteiten organiseren voor kinderen;   Aantal: 15;    9% 

Dat ze leuke activiteiten organiseren voor alle leeftijdscategorieën; Aantal: 39;  24% 

 

Anders namelijk;        

• Wij wonen hier nog niet zo lang. Maar wij lopen heel erg tegen de regeltjes van de 

gemeente aan. Vele mensen in het Vinkeveld hebben achterin de tuin 

• Heb het idee dat ze als intermediair optreden maar niet mee naar buiten brengen, te 

zoet-sappig met de gemeente, te afhankelijk opstellen. 

• Dat ze contact hebben bij / en de problemen in de wijk bespreken met de gemeente, 

provincie. 

• Voor bewoners, gezellige, ook leerzame activiteiten voor jong en oud waarbij men 

contact maakt met elkaar organiseert. 

• Contact met gemeente voor Vinkenveld 

• Activiteiten voor alle leeftijden 

• Een combi van alle bovenstaande opties! 

• Ik vind het fijn dat de vereniging er is. Ik lees graag wat er allemaal gedaan wordt 

binnen de wijk maar verder ben ik een niet actief lid. Ik ben lid om te steunen. 

• Sterk maken voor alle relevante problematiek in de wijk, niet alleen parkeren en 

verkeersveiligheid 

• Informeren over voor bewoners relevante ontwikkelingen (dit doen jullie naar mijn 

mening al heel goed!) 

• Bezoek mij eens. 
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We organiseerden voor Corona een scala aan verschillende activiteiten. Wilt u uw 

mening geven in het onderstaande schema wat u van deze activiteiten vindt? 

 

Leesclub 

Vind ik leuk; Aantal: 24; 39% 

Niks voor mij; Aantal: 37 60% 

Altijd het zelfde; Aantal: 1; 2% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Wandelclub 

Vind ik leuk; Aantal: 31; 51% 

Niks voor mij; Aantal: 29; 48% 

Altijd het zelfde; Aantal: 0; 0% 

Kan beter; Aantal: 1; 2% 

 

Paas- en Kerst stukjes maken 

Vind ik leuk; Aantal: 36; 57% 

Niks voor mij; Aantal: 26; 41% 

Altijd het zelfde; Aantal: 1; 2% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Vitality club 

Vind ik leuk; Aantal: 22; 37% 

Niks voor mij; Aantal: 36; 60% 

Altijd het zelfde; Aantal: 2; 3% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Halloween activiteit 

Vind ik leuk; Aantal: 30; 50% 

Niks voor mij; Aantal: 30; 50% 

Altijd het zelfde; Aantal: 0; 0% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Bollen planten in de wijk 

Vind ik leuk; Aantal: 40; 63% 

Niks voor mij; Aantal: 21; 33% 

Altijd het zelfde; Aantal: 1 2% 

Kan beter; Aantal: 1; 2% 

 

Klaverjasclub 

Vind ik leuk; Aantal: 30; 51% 

Niks voor mij; Aantal: 28; 47% 

Altijd hetzelfde; Aantal: 1; 2% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Lezingen over diverse lokale thema's 

Vind ik leuk; Aantal: 42; 67% 

Niks voor mij; Aantal: 21; 33% 

Altijd hetzelfde; Aantal: 0; 0% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 
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3D kaarten maken 

Vind ik leuk; Aantal: 16; 28% 

Niks voor mij; Aantal: 41; 71% 

Altijd hetzelfde; Aantal: 1; 2% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Duinwandelingen met boswachter 

Vind ik leuk; Aantal: 55; 83% 

Niks voor mij; Aantal: 11; 17% 

Altijd hetzelfde; Aantal: 0; 0% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Schilderlessen 

Vind ik leuk; Aantal: 26; 41% 

Niks voor mij; Aantal: 36; 57% 

Altijd hetzelfde; Aantal: 1; 2% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Het ondernemerscafé voor ZZP'ers 

Vind ik leuk; Aantal: 18; 32% 

Niks voor mij; Aantal: 37; 66% 

Altijd hetzelfde; Aantal: 1; 2% 

Kan beter; Aantal: 0; 0% 

 

Spaanse les 

Vind ik leuk; Aantal: 20; 33% 

Niks voor mij; Aantal: 37; 62% 

Altijd hetzelfde; Aantal: 1; 2% 

Kan beter; Aantal: 2; 3% 

 

Een gezelligheidsuurtje voor spelletjes, puzzeltje leggen en voor een gezellig 

gesprekje incl een kopje koffie met wat lekkers erbij 

Vind ik leuk; Aantal: 28; 45% 

Niks voor mij; Aantal: 30; 48% 

Altijd hetzelfde; Aantal: 1; 2% 

Kan beter; Aantal: 3; 5% 

 

Is het in vraag 10 genoemde scala aan activiteiten in uw ogen voldoende? 

Te veel;  Aantal: 3; 4% 

Te weinig; Aantal: 8; 0% 

Goed;  Aantal: 68; 86% 

 

Hoe ervaart u onze bereikbaarheid 

Slecht;  Aantal: 0; 0% 

Matig;  Aantal: 4; 5% 

Goed;  Aantal: 63; 81% 

Uitstekend; Aantal: 11; 14% 
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Hoe ervaart u ons wijkgebouw 

Slecht;  Aantal: 0; 0% 

Matig;  Aantal: 1; 1% 

Goed;  Aantal: 59 78% 

Uitstekend; Aantal: 16; 21% 

 

 
Zou u interesse hebben om mee te helpen bij een van onze activiteiten (meerdere 

antwoorden mogelijk) 

Ja zou ik graag willen, lijkt mij leuk;   Aantal: 1; 1% 

Ja bij een activiteit die bij mij past;   Aantal: 19; 20% 

Soms als er een beroep op mij wordt gedaan; Aantal: 25; 27% 

Nee dat is niks voor mij;    Aantal: 34; 37% 

 

Neem contact met mij op, dan stemmen we het af; Mail adressen bekend bij het bestuur. 

 

 
Heeft u zelf een talent en zou u anderen daarvan kennis willen laten nemen de vorm 

van een workshop? 

Ja, neem contact met mij op dan vertel ik wat voor  

een soort workshop (*);      Aantal: 3;        4% 

Nee ik heb hier geen talent voor;     Aantal: 68;    92% 

(*) Namen bekend bij het bestuur 

 

 

Zijn er nog onderwerpen die u mist of heeft u zelf nog ergens ideeën over? 

Ja die heb ik ik zeker, neem contact met mij op (*);  Aantal: 7; 9% 

Nee ik mis niks;      Aantal: 64; 82% 

(*) namen bekend bij het bestuur 

 

 

Welk cijfer zou u ons als wijkvereniging geven: 

Tussen de 1 - 5,5 : een onvoldoende;   Aantal: 1; 1% 

Tussen de 5,5 - 7,5 : een voldoende tot ruime voldoende; Aantal: 14; 18% 

Tussen de 7,5 - 9 : goed;     Aantal: 50; 65% 

Tussen de 9 - 10 : uitstekend;    Aantal: 12; 16% 
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Heeft u nog verder suggesties of opmerkingen waar wij als Wijkvereniging mee aan 

de slag kunnen gaan? 

• Ik mis tussen de antwoorden de activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden. 

Een evt burendag of een spelletjes dag voor de kids. Misschien 

• Ik denk dat de socials (FB/Instagram) beter gepromoot kunnen worden, zijn relatief weinig 

mensen actief, dat is jammer 

• Pentaque (jeu de boule) baan in de wijk creëren. 

• Graag info over de fotografiecursus die door Corona vorig jaar maart niet doorging 

• Ik vind dat jullie goed communiceren naar de gemeente toe etc. en leuke dingen 

organiseren, alleen heb ik zelf al een goed gevulde agenda met van alles 

• Is het een idee om een keer een wijkschoonmaakactie te organiseren? Of een 

wijksponsorloop (meedoen met de 'wandel tegen kanker'-actie van Fight Cance 

• Is er zo iets als buren voor buren? Wat bedoel ik: ik zelf zou graag voor korte of langere tijd 

een scoot mobiel willen lenen. En ik dacht, misschien staat er wel ergens in een schuur in de 

wijk een bruikbare scootmobiel onder een het stof die ik kan lenen. Snap je?? En zo zullen 

er wel meer dingen zijn. Ik heb nog wel een bruikbare hand grasmaaier in de schuur staan, 

werkloos. 

• Ga zo door 

• We hebben gewoon een mooie vereniging met goede drive vanuit de organisatie. Meer 

activiteit zou mooi zijn, maar daar is natuurlijk ook de afhankelijkheid van de leden. 

• Meer verbondenheid in de wijk. Elkaar kennen. 

• Rommel/kindermarkt mis ik 

• Vind ik altijd erg gezellig 

• 2 X per jaar zou leuk zijn 

• Een wijkblad zou wel leuk zijn, wil ik wel initiatief voor nemen,als daar belangstelling voor 

is. 

• de nieuwsbrieven vind ik erg goed en informatief, kunnen die bijvoorbeeld iedere 14 dagen 

of wordt het alleen gedaan als er iets te melden valt? 

• Ik denk ook over workshops interieuradvies als daar interesse voor is.  

• Wij zijn lid geworden midden in de corona pandemie.Vandaar dat ik niet overal antwoord op 

heb gegeven. 

• Maar qua informatie mails en zo vind ik het erg goed gaan. 

• Jullie zijn goed bezig!! 

• Op dit moment niet 

• Heel goed bezig. Ik voel me bezwaard geen bijdrage te leveren. Contributie mag best 

omhoog, is al jaren hetzelfde.of facultatief een extra bijdrage. 

• Goed en actief bestuur. 

• Gezellige en duidelijke nieuwsbrieven 

• Ga zo door!!!!  

• Een andere plek voor het informatie bord Vinkeveld en heeft de gemeente nog meer 

plannen om plantsoenen of dergelijke aan te pakken.? 

 


