Handleiding
enquête
Ter informatie voor de ondervraagde:
Binnenkort starten we in deze buurt met Buurt
Bestuurt. Daarvoor willen we u heel graag
enkele vragen stellen.
Ik leg u even kort uit waar het over gaat.
Buurt Bestuurt is een nieuwe manier van
werken, waarbij bewoners samen met de
buurtprofessionals bepalen welke problemen in
uw wijk als eerste moeten worden aangepakt.

De bewoners geven aan wat de problemen zijn
en de professionals kijken samen met
bewoners wat zij kunnen doen om die
problemen te verbeteren.
Buurt Bestuurt heeft als doel om in uw buurt de
veiligheid te verbeteren. Het is tenslotte
belangrijk dat u zich veilig voelt! Maar er is nog
een doel. De gemeente en de politie willen
zeker weten dat ze die dingen doen die u ook
belangrijk vindt. En ze willen dat samen met de
bewoners doen!

U zou ons erg helpen als we u voor dit onderzoek enkele vragen mogen stellen. Het neemt
ongeveer 5 a 6 minuten in beslag.

Ter informatie voor de ondervrager:
Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen zijn enkele afspraken gemaakt. Hou je daar svp aan!
· Geef de enquête niet af maar stel vragen en vul de antwoorden zelf in
· Neem de enquête verspreid door de wijk af (random). Niet de eerste vijf passanten of
woningen in een straat.
· Probeer zo weinig mogelijk te sturen. Zelfs het geven van voorbeelden kan sturend worden
ervaren.
· Ga niet in discussie. Het is het beeld van de ondervraagde. Je hoeft je nooit te verdedigen!
· Overhandig na afloop van de enquête de uitnodiging voor de eerstvolgende bijeenkomst.

ENQUETE BUURT BESTUURT
Eerst volgen enkele vragen over de leefbaarheid in uw buurt. (schrijf de antwoorden er bij)
·

Vindt u het prettig wonen in deze buurt?

·

Wat vindt u dan prettig?

Zijn er ook minder prettige dingen in de buurt? (als mensen zelf niets (kunnen) benoemen, vraag dan
of er niets hoeft te veranderen

U heeft minder prettige dingen benoemd. Welke 3 problemen moeten als eerste, samen met
bewoners, worden aangepakt? (zet s.v.p. 1, 2 en 3 voor de gewenste onderwerpen)
Diefstal auto/
Diefstal (brom)fiets

Hondenpoep

Overlast van groepen op straat

Vernielingen/bekladden/beschadigen

Dronken mensen op straat

Drugsoverlast

Geweld op straat

Parkeeroverlast

Vuil op straat

Te hard rijden

Inbraak woning

Geluidshinder

Anders nl:…………………….

Anders nl:………………....

·

1:

2:

3:

Kunt u deze 3 prioriteiten zo precies mogelijk benoemen (waar bestaat de overlast uit, waar
en wanneer vindt het meestal plaats, wie zijn daarbij betrokken)

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw buurt wordt gedaan om de veiligheid en leefbaarheid te
verbeteren?
Dan noteren wij uw naam en emailadres op de lijst. Kijk ook eens op www.buurtbestuurt.nl
U bent van harte uitgenodigd op de informatie bijeenkomst op (datum)…../…..../……..…
Om ……..… uur in (zaal)…………………………………….. wordt uitgelegd wat buurt bestuurt in uw
buurt kan betekenen. Ik hoop u daar dan weer te zien! (overhandig de uitnodiging)

