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Wijkenquête 

Soesterkwartier 2018
donderdag 27 september 2018
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Aanmaakdatum: dinsdag 11 september 2018

111
Totale aantal reacties

Voltooide reacties: 111
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Q1: Hoe vindt u dat het met het Soesterkwartier gaat, afgelopen jaar?

Answered: 111    Skipped: 0
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Paar reacties n.a.v. vraag 1 (47)

In sommige gedeeltes veel beter , in sommige gedeeltes echt slechter.

Ik ben hoopvol

Jammer dat het zover moet komen in de Puntenburg, diefstal en drugs

Vroeger bekend als Asowijk, nu veel beter

30 km zone
Hondenpoep vaker overal bijv. bij de …..

Samenwerking is groeiend.

Veel meer zwerf afval en parkeerdruk
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Q2: Hoe denkt u dat het met het Soesterkwartier gaat volgend jaar?

Answered: 111    Skipped: 0
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Enkele opmerkingen bij vraag 2 (30)

Hoop op groei in verbetering Moeilijke vraag

ik ben wel bezorgd om de betrokkenheid van mensen op onze wijk, … 

Wordt elk jaar slechter

Hopelijk wordt snelheidsbeperking op noorderwierweg nog verder 
ingeperkt en wordt er nog meer preventie gedaan tegen hondenpoep op straat.

Sinds IndeBuurt033 in actie is gekomen zijn er betere voorzieningen en activiteiten

Hoop hetzelfde of beter, maar vrees van niet.
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Q3: Wat betreft uw directe omgeving in de straat: Heeft u contact met 

mensen uit uw buurt afgelopen jaar?

Answered: 111    Skipped: 0
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Enkele opmerkingen bij vraag 3 (23)

Straatfeest georganiseerd, 1 september 2018

Ik heb een eigen winkel, zeer leuk contact

Sinds dit jaar organiseren we een straat BBQ en doen we mee aan Burendag.

Af en toe een praatje

Alleen met mensen die in Puntenburg in de zaal koffie drinken en nog oude kennissen uit de wijk

We groeten elkaar maar ik zie ook minder verdraagzaamheid, uitsluiten van buren bij 
straatfeestjes, spullen die worden gejat, en een container van een buurvrouw die 
moedwillig in de fik wordt gestoken om een ‘signaal’ af te geven
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Q4: Wat betreft uw directe omgeving in de straat: Wilt u / verwacht u 

contact met mensen uit uw buurt krijgen komende jaar?

Answered: 110    Skipped: 1
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Enkele opmerkingen bij vraag 4 (14)

Ik ga naar de ontmoetingsgroep van oktober

Er overlijden mensen om mij heen

Meer mensen in dezelfde levensfase

Burendag, Sophie aan Tafel

Is goed zoals het nu is
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Q5: Hoe groot is de kans dat mensen uit de wijk/buurt (of uzelf) initiatief 

nemen voor een project/activiteit waar u baat bij heeft?

Answered: 110    Skipped: 1
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Enkele opmerkingen bij vraag 5 (20)

wij hebben enkele activiteiten gestart / en met 1 succes gehad.

Hoop echt op een pleintje bij ons of in de poort seringstraat goudbloemstraat

In de rivierenbuurt waar ik woon redden we ons wel

Ik zit in de buurtcommissie van de verbouwing

Wat is dat patat?

…., zie alleen het me zelf op korte termijn niet doen vanwege problemen met tijd en fitheid
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Q6: Hoe ziet u de toekomst van de wijk / buurt?

Answered: 109    Skipped: 2
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Enkele opmerkingen bij vraag 6 (21)

Geen idee. Ik ga evan uit dat het een keer serieus genomen wordt

Een hekel puntje is en blijft toch wel de noordewierweg.

Woon er met plezier en verwacht dat het zo blijft

Zwerfafval, parkeerdruk en verloedering van het winkelaanbod baren mij zorgen

Meer scheiding tussen arm/rijk, en die groepen staan niet of weinig met elkaar in verbinding.

Er is veel reuring en uitdaging gaande
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Q7: Wat vind u dat er volgend jaar in de wijk moet gebeuren? Welke 

mogelijke rol speelt u daarbij?

Answered: 109    Skipped: 2
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Enkele opmerkingen bij vraag 7 (76)

Mijn naam is bekend, en ik vind dat er het nodige moet gebeuren. 
Of dat nu alleen van de bewoners moet komen is nog maar de vraag.

Verschil links / rechts. Goed / slecht verbeteren. 
Al mag je dat van de welzijnsorganisatie niet zo zwart / wit zeggen

Koningsdag in het Soesterkwartier 😁

Meer actievetijd met leuke dingen en beveiliging

Zou graag meer winkeltjes zien maar snap dat dit moeilijk is.

Sociale controle Daar doe ik aan


