
 

Wijkenquête Soesterkwartier 2018 
 
We steken even de thermometer in de wijk. Hoe vinden we dat het gaat met 
het Soesterkwartier? Op donderdagavond 27 september1 bespreken we de 
resultaten tijdens de bewonersbijeenkomst in de Emmaüskerk. Het wijkplan 
voor 2019 staat dan op het programma. Waarop zetten we volgend jaar als 
wijk onze troeven, onze energie en onze budgetten? 
 

1. Hoe vindt u dat het met het Soesterkwartier gaat, afgelopen jaar? 
□ Veel slechter 
□ Slechter 
□ Neutraal 
□ Beter 
□ Veel beter 

 
Eventuele korte toelichting: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

2. Hoe denkt u dat het met het Soesterkwartier gaat volgend jaar? 
□ Veel slechter 
□ Slechter 
□ Neutraal 
□ Beter 
□ Veel beter 

 
Eventuele korte toelichting: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
3. Wat betreft uw directe omgeving in de straat: Heeft u contact met mensen uit uw buurt 
afgelopen jaar? 

□ Heel weinig 
□ Best weinig 
□ We groeten elkaar 
□ Best veel 
□ Heel veel 

 
Eventuele korte toelichting: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 

  

                                                           
1 Van harte uitgenodigd op de wijkbijeenkomst op donderdagavond 27 september 2019. Op de agenda staat 
het wijkplan van 2019, waarvoor iedereen die in de wijk werkt en woont zijn of haar ideeën kan inbrengen. De 
avond begint met een kopje koffie bij binnenkomst vanaf 19:30. Van 20 tot uiterlijk 22 uur bespreken we de 
prioriteiten van en voor het Soesterkwartier voor 2019. Daarna is nog een drankje. Van harte welkom op de 
Noordewierweg 131!! 



 

4. Wat betreft uw directe omgeving in de straat: Wilt u / verwacht u contact met 
mensen uit uw buurt krijgen komende jaar? 

□ Veel minder 
□ Iets minder 
□ Zelfde 
□ Beetje meer 
□ Veel meer 

 
Eventuele korte toelichting: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

5. Hoe groot is de kans dat mensen uit de wijk/buurt (of uzelf) initiatief nemen voor 
een project/activiteit waar u baat bij heeft? 

□ Zeer kleine kans 
□ Kleine kans 
□ Neutraal 
□ Best kans 
□ Grote kans 

 
Eventuele korte toelichting: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

6. Hoe ziet u de toekomst van de wijk / buurt? 
□ Negatief 
□ Neutraal 
□ Positief 
□ Weet niet 

 
Eventuele korte toelichting: _______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

7. Wat vind u dat er volgend jaar in de wijk moet gebeuren? Welke mogelijke rol 
speelt u daarbij? 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

8. Geeft u eventueel uw email adres op, indien u de resultaten begin oktober wilt 
ontvangen? En eventueel de wijkbijeenkomst van 27 februari2 
 
______________________________________________________________________________ 

                                                           
2 U kunt deze enquête inleveren bij de Samenwerkplaats (Brievenbusbox Soesterweg 314-A), Bij de 
informatiewinkel (Drentsestraat 14), door de brievenbus van Spaarnestraat 74  


