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Vragenlijst 

 
Vermeerkwartier, Bergkwartier, Bosgebied, Leusderkwartier 
 

We willen graag weten hoe het gaat in onze wijk en daarom sturen we deze 

vragen aan veel inwoners, en dus ook aan jou. Op deze manier krijgen we 

beter zicht op hoe het gaat; wat gaat er goed of wat ontbreekt er juist? Deze 

informatie gebruiken we ook voor het nieuwe wijkplan voor 2023.  

Wat is een Wijkplan? 
Een Wijkplan is een plan over jouw wijk waarin de onderwerpen die jij 

belangrijk vindt, beschreven staan. Aan die onderwerpen wordt dan het 

komende jaar gewerkt in de wijk; door inwoners, mensen van Indebuurt033 

en andere mensen die in de wijk werken. Indebuurt033 kan ook geld 

(subsidie) geven aan inwoners die activiteiten opzetten over de onderwerpen 

die wijkgenoten belangrijk vinden. Denk aan onderwerpen die te maken 

hebben met prettig samenleven met anderen, elkaar kunnen ontmoeten, fijn 

opgroeien in je wijk ed. Door deze vragenlijst in te vullen, heb jij dus invloed 

op welke onderwerpen dat precies zijn. 

 

Alvast bedankt voor het invullen en meehelpen jouw wijk fijner te maken! 

Je kunt de korte vragenlijst invullen via de code hieronder of via de papieren 

versie.  

 

 

 

 
Hartstikke bedankt!  
 

Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Of heb je een leuk idee? 
Neem dan contact op met de buurtnetwerker. 

Hetty Buist 
Buurtnetwerker  
Vermeerkwartier Bergkwartier Bosgebied Leusderkwartier  

hetty.buist@indebuurt033.nl 

06 – 1093 2423 

 

 

 

 

Over Indebuurt033 
Indebuurt033 coördineert het welzijnswerk en vrijwilligerswerk in Amersfoort. Wij 

bieden ondersteuning aan inwoners die een idee hebben voor hun buurt of een 

activiteit willen organiseren. Ook zijn we er voor mensen die anderen willen 

ontmoeten, die vragen of zorgen hebben over opgroeien en opvoeden, mantelzorg, 

geldzaken, wonen of andere leefgebieden. Indebuurt033 geeft informatie en advies, 

biedt een luisterend oor en (kortdurende) ondersteuning waar nodig. Ook kunnen 

inwoners geld (subsidie) vragen voor activiteiten die zij willen opzetten. 

In ons werk is verbinden het sleutelwoord. Wij zetten ons in om het ‘wij-gevoel’ te 

versterken in buurt, wijk en stad. Door te bouwen aan sterke sociale netwerken en 

samen te werken met bewoners(-initiatieven), vrijwilligers, partnerorganisaties en 

andere betrokkenen in de wijk. 
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Welk rapportcijfer geef je de wijk in het algemeen? 

Omcirkel een getal hieronder 
 
1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

 

In welke buurt woon je? 

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Birkhoven / Bokkeduinen (B) 
❑ Vlasakkers (B) 
❑ Zon en Schild (B) 

❑ Rubensstraat (V) 
❑ Albert Cuypstraat (V) 
❑ Dorrestein (V) 

❑ De Driehoek (L) 
❑ Voltastraat (L) 

❑ Bosweg (L) 
❑ Nimmerdor (L) 
❑ Westerstraat (BZ) 

❑ Juliana van Stolberg (BZ) 
❑ Huijgenslaan (BZ) 

❑ De Lichtenberg (B-Z) 
❑ Verhoevenstraat (BZ) 
❑ Indische Buurt (BZ) 

❑ Curaçaolaan (BZ) 
❑ Klein Zwitserland (BZ) 
❑ Regentesselaan (BN) 

❑ Station/Berkenweg (BN) 
❑ Thorbeckeplein (BN) 

❑ Mr Th Heemskerklaan (BN) 
❑ Oranjelaan (BN) 
❑ Bekenstein / De Luiaard (V) 

 

Hoe lang woon je al in deze wijk  

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ 0 – 2 jaar 

❑ 2 – 5 jaar 
❑ 5 – 10 jaar 

❑ 10 – 20 jaar 
❑ Meer dan 20 jaar 

 

 

Welke onderwerpen vind jij belangrijk voor de wijk? 

Kies hieronder de 3 thema's die jij het belangrijkste vindt 
 

❑ Gezondheid 
❑ Ontmoeting 

❑ Armoede 
❑ Jongeren 
❑ Mantelzorg 

❑ Ondersteuning aan mensen in een kwetsbare situatie 
❑ Informatievoorziening 

❑ Hulp bij opvoeding 
❑ Eenzaamheid 
❑ Veiligheid 

❑ Ouderen 
❑ Prettig samenleven 

❑ Anders, namelijk………………….……………………. 
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Wil je meer vertellen over je keuze voor deze onderwerpen?   

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________________________________ 

 

Ik kan genoeg informatie vinden over voor mij belangrijke 

onderwerpen in mijn wijk  

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Helemaal niet mee eens 

❑ Niet mee eens 
❑ Neutraal 
❑ Mee eens 

❑ Helemaal mee eens 

 

Er zijn genoeg activiteiten/faciliteiten voor kinderen en 

hun ouders in mijn wijk 

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Helemaal niet mee eens 
❑ Niet mee eens 

❑ Neutraal 
❑ Mee eens 
❑ Helemaal mee eens 

 

Er zijn genoeg activiteiten/faciliteiten voor ouderen in mijn 

wijk 

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Helemaal niet mee eens 
❑ Niet mee eens 

❑ Neutraal 
❑ Mee eens 
❑ Helemaal mee eens 

 

Er zijn genoeg activiteiten/faciliteiten voor jongeren in 

mijn wijk 

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Helemaal niet mee eens 

❑ Niet mee eens 
❑ Neutraal 

❑ Mee eens 
❑ Helemaal mee eens 

 

Er zijn genoeg activiteiten/faciliteiten voor mensen met 

mentale zorgen 

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Helemaal niet mee eens 

❑ Niet mee eens 
❑ Neutraal 
❑ Mee eens 

❑ Helemaal mee eens 
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Welke activiteiten ken je? 

 

❑ Stamtafel (ZUID) 
❑ Dans voor senioren (Koetshuis Park Randenbroek) 

❑ Stoelpilates (Koetshuis Park Randenbroek) 
❑ Senioren bootcamp (Koetshuis Park Randenbroek) 

❑ Bootcamp (Senior Vitaal Service) 
❑ Dans je gezond (Senior Vitaal Service) 
❑ Natuuratelier (Parkhuis) 

❑ Peuters in het wild (Parkhuis) 
❑ Kleutersafari (Parkhuis) 
❑ Zingen in het Park (Park Randenbroek) 

❑ Huiskamer (Huis Miereveld) 
❑ Klussen en koffie (Huis Miereveld) 

❑ ONS atelier (Huis Miereveld) 
❑ Maaltijd voor buurtbewoners (Huis Miereveld) 
❑ Samen aan tafel (Martuskerk) 

❑ Werken in de tuin (Buurttuin Graaf Engelberthofje) 
❑ De Buitenkast activiteiten 
❑ ABC activiteiten voor kinderen 

❑ De Straatambassadeurs 
❑ Lopen op maandag (door Hilda Mossink) 

❑ Assertiviteitstraining (door Wesley de Bree) 
❑ De Kinderwijkraad 
❑ Creatieve cursussen (Dahliavereniging Leusderkwartier) 

❑ Ontmoetingsmorgen (Nieuwe Kerk) 
❑ Gastvrije maaltijd (Nieuwe Kerk) 

❑ Nederlandse Taalles (Bergkerk) 
❑ Muziek en ontmoeting (Bergkerk) 
❑ Muziek en ontmoeting (Fonteinkerk) 

❑ Anders, namelijk………………….……………………. 
 

 

 

Welke activiteiten mis je nog in jouw wijk? 

Vul hieronder jouw antwoord in 
 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Heb je zelf weleens een activiteit georganiseerd in jouw 

wijk? 

Vul hieronder jouw antwoord in 
 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Zou je zelf een activiteit willen organiseren?   

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Ja, het lijkt me leuk om dat te doen 

❑ Ja, het lijkt me leuk om dat samen met andere inwoners te 
doen 

❑ Nee, dat is niks voor mij 
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 Weet je dat je geld kunt krijgen om een activiteit te 

organiseren? 

Wil je hier meer over weten of heb je een leuk idee? Stuur dan 

een mail naar: buurtactiviteitenzuid@gmail.com 

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Ja 

❑ Nee 

 

Vind je het leuk als we met je meedenken over een 

activiteit? 

Laat dan hier je naam, e-mailadres en telefoonnummer achter, 

dan nemen wij t.z.t. contact met je op. 

 

______________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Ik heb goed contact met mijn buren 

Kruis hieronder één vakje aan 
 

❑ Helemaal niet mee eens 

❑ Niet mee eens 
❑ Neutraal 
❑ Mee eens 

❑ Helemaal mee eens 

 

 

Ik help mijn buren soms met... 

 

❑ Klussen in huis 
❑ Tuinieren 
❑ Boodschappen 

❑ Administratie 
❑ Oppassen 
❑ Anders, namelijk………………….…………………… 

 

Ik voel me veilig in mijn wijk 

Kruis hieronder één vakje aan 
❑ Helemaal niet mee eens 
❑ Niet mee eens 

❑ Neutraal 
❑ Mee eens 
❑ Helemaal mee eens 

 

Ik vind dat de mensen in mijn wijk naar elkaar omkijken 

Kruis hieronder één vakje aan 
❑ Helemaal niet mee eens 
❑ Niet mee eens 

❑ Neutraal 
❑ Mee eens 
❑ Helemaal mee eens 
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Hoe vind je dat jouw wijk zich heeft ontwikkeld? 

Kruis hieronder één vakje aan 
❑ De wijk is er heel erg op achteruit gegaan 
❑ De wijk is er een beetje op achteruit gegaan 

❑ De wijk is al jaren hetzelfde 
❑ De wijk is er een beetje op vooruit gegaan 

❑ De wijk is er heel erg op vooruit gegaan 

 

 

Wat is er de afgelopen jaren veranderd in de wijk? 

Vul hieronder jouw antwoord in 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke locaties kom je graag? 

 

❑ Circulaire Stadswerkplaats Amersfoort 
❑ Stadspark Elisabeth Groen / Het Beekdal 

❑ De Bergkerk 
❑ Buitenhuis Blom (voormalig Vlinderhuys) 

❑ De Nieuwe Kerk 
❑ Dahliavereniging Leusderkwartier 
❑ Sint Ansfriduskerk 

❑ Huis Miereveld 
❑ Fonteinkerk / Huis van Zuid 
❑ Juliana van Stolberg Park 

❑ Toon Hermans Huis 
❑ Martuskerk Gereformeerde kerk Amersfoort Zuid 

❑ Huiskamer van Dorrestein (bij AFC Quick) 
❑ De Buitenkast 
❑ Anders, namelijk………………….……………………. 

 

 

Kom je wel eens bij een hobby- of sportclub? Zo ja, welke? 

Vul hieronder jouw antwoord in 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________ 
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Kom je wel eens bij een horecagelegenheid in de wijk? Zo 

ja, welke? 

Vul hieronder jouw antwoord in 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Gebruik je de wijkwebsite weleens? 

(www.amersfoortzuid.info) 

Op deze website vind je veel informatie over de wijk en kun je 

zien welke activiteiten er zijn. Ook kun je je hier abonneren op 

de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van activiteiten. 

Kruis hieronder één vakje aan 
❑ Ik ken de website niet 
❑ Ik gebruik de website weleens 
❑ Ik gebruik de website vaak 

 

Wil je nog iets kwijt? Heb je nog opmerkingen of ideeën?   

Vul hieronder jouw antwoord in 
______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Welke leeftijdscategorie val je onder? 

Kruis hieronder één vakje aan 
❑  0 - 10 
❑ 10 - 20 

❑ 20 - 30 
❑ 30 - 40 

❑ 40 - 50 
❑ 50 - 60 
❑ 60 - 70 

❑ 70 - 80 
❑ 80 - 90 
❑ 90 - 100 

❑ 100 - 110 
 

 

Wil je jouw e-mailadres achterlaten? 

Zo kunnen we je o.a. op de hoogte houden van de resultaten van 

deze enquête. 

 

______________________________________________________

____________________________________________________  

Bedankt voor het invullen! 

 

http://www.amersfoortzuid.info/

