Buurtcentra gemeente Weert
In buurtcentra in de gemeente Weert vinden allerlei activiteiten van en voor de bewoners van
een buurt plaats. Denk bijvoorbeeld aan buurtcentrum Fatima of het microcomplex.

1 Welke activiteiten in buurtcentra binnen de gemeente
Weert heeft u het afgelopen jaar bezocht?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=199)
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Ik heb het afgelopen jaar geen
buurtcentrum in Weert bezocht
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Op vraag "1 Welke activiteiten in buurtcentra binnen de gemeente Weert heeft u het afgelopen jaar
bezocht?" is het meest gekozen antwoord (43%): "Ik heb het afgelopen jaar geen buurtcentrum in
Weert bezocht".

Andere activiteit, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

75 jarig bestaan Crescentia
Beugelen op de baan in Stramproy
Bridgen (2x)
Buurtfeest , buurtbarbeque enz
Buurtpreventie. Reanimatie en aedgebruik voor de wijk boshoven
Eigen activiteiten
Iftar in het keenter hart
Inenting kinderen
Kaarten oudervereninging
Markt, bonte avond
Modelspoorbeurs
Rommelmarkt (2x)
1

•
•
•
•
•

Sport
Stemmen
Waar is t buurtcentrum???
Wegens ziekte was ik niet in staat ook maar iets te bezoeken
Zij actief

Toelichting
•
•
•
•
•
•

Bij alle activiteiten in Weert met plastic glazen kom ik de deur niet meer uit .
Ik verzorg optredens en deed dat o.a. in Fatima en Moesel. Leuk!
Ik woon in de Kasteelsingel Weert-Centrum. Ik weet niet welk buurtcentrum in deze omgeving te
vinden is.
In de grootste wijk van leuken Is geen buurtcentrum nooit geweest, en of er ooit een komt.
In mijn wijk Leuken is geen buurtcentrum, deelname aan activiteiten bij andere buurtcentra is
niet zo logisch
Weinig (of geen) bekendmakingen m.b.t. activiteiten in ons buurtcentrum (Boshoven)
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2 Zijn er activiteiten die u mist in het buurtcentrum bij u in de
buurt?
60%

(n=194)

55%

50%
40%

34%

30%
20%
11%
10%
0%
Ja

Nee, ik mis geen activiteiten

Weet niet

Op vraag "2 Zijn er activiteiten die u mist in het buurtcentrum bij u in de buurt?" antwoordt 55% van
de respondenten: "Nee, ik mis geen activiteiten".

Ja, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Alle soorten in punt 1 genoemde activeiten in een eigen buurtcentrum
Bierproeverij van lokale bieren
Bloemschikken (2x)
Buitenbioscoop, disco
Concerten/evenementen op de oelemarkt
Cursussen, activiteiten (gezelligheid)
Dansen/volksdansen
Fietstochten
Fitness
Het centrum zelf
In de wijk Boshoven geen fatsoenlijk werkende geldautomaat en een postkantoor!!!
Inloop voor koffie met medebewoners (ontmoeting)
Leuken heeft geen buurt entrum
Meer aktivitei ten voor ouderen zoals vaker dansen in het buurthuis
Op Leuken is geen specifiek buurtcentrum.
Optie om te koken
Tafeltennis, biljarten
Terras, etc
Überhaubt activiteiten. Het schijnt dat er een "actief ?" buurtcentrum te zijn op Groenewoud,
maar nergens kan ik activiteiten vinden, geen tijden, geen dagen, er hangt geen poster op raam
of deur noch binnen wat en wanneer er wat te doen is en er komt slechts 2x p.j een wijkkrant
van 2 A4-tjes, zonder echte info, behalve dan inzamelingen ten bate van Groenewoud, maar ik
zou niet weten wat.
Voor de oudere
Voor jongeren
Zou graag meer contact met de buren in de straat hebben hoe??
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Toelichting
Ja, namelijk:

•

•
•

Nee, ik mis
geen
activiteiten

•
•

De helft van de bevolking is 50 plusser en misschien ook niet goed ter been.
Waarom worden wij gedwongen bij Bruna of elders een brief te wegen?!!
Tevens werkt de geldautomaat van de Rabo bank vaak niet en wat dan??? Er
wonen hier 10.000 mensen.
Ik vind het in Keent en moesel niet zo gezellig meer als vroeger. er mag niet veel
teveel bureaucratie , en er is geen geld om echt leuke of grote dingen te
organiseren. Er word teveel weg bezuinigd
Ik woon op Boshoven. Bij ons oogt het buurthuis als een gesloten bastion. Het
noodt niet tot zomaar binnenlopen. Ik kom er voor de wijkraadsvergaderingen
(al s die openbaar zijn). Ik mis bijv. soort vrouwenwerk, terras. Het zou ook een
combinatie moeten zijn van bijv. huisartsenpost, buurthulp, tegen
vereenzaming, maatschappelijk werk, financiënbeheer etc.
Ben ziek, eerst het hart, daarna de longen en de limsklieren kanker.
Op husseve hebben we geen buurtcentrum
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3 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar gemiddeld een
buurtcentrum in de gemeente Weert bezocht?
50%

(n=186)
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Meerdere Maandelijks Meerdere
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keren per
maand
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Jaarlijks

Weet niet

Op vraag "3 Hoe vaak heeft u het afgelopen jaar gemiddeld een buurtcentrum in de gemeente Weert
bezocht?" antwoordt 43% van de respondenten: "Weet niet".

Toelichting
Wekelijks
Weet niet

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om taalles te geven
Geen (2x)
Geen te druk met vrijwilligerswerk
Geen buurtcentra bezocht
Geen enkele keer bezocht
Ik mis"nooit
Ik weet niet waar dat is
Niet (2x)
Niet stond niet in het rijtje
Niet!!
Niet.
Nihil
Nimmer de laatste tien jaar.
Nog nooit bezocht
Nooit
Nooit staat er niet bij
Nooit staat er niet mee, foutje
Wij bezoeken tot op heden geen buurtcentra
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In de Inventarisatienota voorzieningenplan 2014 van de gemeente Weert wordt duidelijk dat
men efficiënter wil omgaan met de middelen Men wil maatschappelijke voorzieningen
clusteren en een multifunctioneel gebruik van accommodaties stimuleren. Wat dit concreet
betekent voor buurtcentra staat vermeld in de stadsdeelvisies. Zo staat er bijvoorbeeld in de
woonvisie Weert-Zuid aangegeven welke buurtcentra open kunnen blijven en welke gesloten
dienen te worden.

4 ‘Voor mijn buurt is het van belang dat er een buurtcentrum
in de buurt is met een maatschappelijke en sociaal-culturele
functie’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
40%

34%

35%

(n=176)

36%

30%
25%
20%

15%

15%
8%

10%
5%

3%

3%

Mee oneens

Zeer mee
oneens

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Weet niet

Op stelling 4 ‘Voor mijn buurt is het van belang dat er een buurtcentrum in de buurt is met een
maatschappelijke en sociaal-culturele functie’ antwoordt 70% van de respondenten: "(zeer) mee
eens". 6% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (36%) is: "Mee eens". Dit is ook het middelste antwoord (mediaan).

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

•
•

Ernie namelijk geen buurt centrum op Leuken
Het is zo jammer dat dit geclusterd word, kijk eens naar het zogenaamde MFA
Keenter Hart. Dit moet geld opbrengen wat betekend dat het niet meer te betalen
word voor de gewone mens. Om gewoon leuke dingen te kunnen organiseren
betaal je je scheel en kan vaak niet. Voor vergaderingen of activiteiten van grote
bedrijven is dit een ideaal gebouw. Maar een kinderfeestje of gewoon je eigen
verjaardagsfeestje kun je er niet houden of je moet daar alles afnemen en natuurlijk
ook de ruimte betalen. Bij de micro hal is het allemaal betaalbaar en knus en je hebt
verschillende opties.Dus voor iedereen haalbaar. Ik hoop dan ook dat dit blijft.
Ik ben geen voorstander van clusteren.
Maar niet op de wijze zoals het nu gebeurt, dan heb ik hier geen interesse in. In die
oude tispel
Pas geleden is Hornehoof geopend, en voor de mensen die daar wonen vind ik het
zelfs zeer belangrijk dat er een voorziening is voor ontspanning, en samen te
kunnen eten.( ook voor mensen uit de omgeving). Zelfde geldt voor Nedermazehof.
Daarbij is de sporthal op de Maaslandlaan ook dé uitkomst voor veel verenigingen.
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Mee eens

•

•
•
•

Het is voor alle buurten van belang buurtcentra te hebben met een
maatschappelijke en sociaal-culturele functie.
Ik denk dat, met het verdwijnen van "De Roos" het buurtcentrum een belangrijk
punt is (zou moeten zijn) m.b.t. dagbesteding ouderen. Hier moet dan wel wat
bekendheid binnen de buurt aan worden gegeven.
Voor degene die daar behoefte aan hebben
Ben jaren terug zeer vaak en graag in het buurthuis geweest.
Denk dat er geen behoefte aan is. Gezien het opkomstpercentage bij activiteiten.

•

Men kan terecht in de school en in de cafge als men alcohol nodig heeft

•

Neutraal
Mee
oneens
Zeer mee
oneens
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4.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de
bovenstaande stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
80%

(n=136)

74%

70%
60%
45%

50%

43%

40%
30%

27%

20%

12%
6%

10%

2%

Weet niet

Andere reden

Veel verenigingen zijn gevestigd
in de accommodaties

Het versterkt de leefbaarheid in
de buurt

De ontmoetingsplek vervalt
waardoor er geen centrale plek
meer is voor verbinding tussen
buurtbewoners

Zonder de accommodatie
moeten de kinderen buiten de
buurt gymmen

De afstand naar vergelijkbare
accommodaties buiten de buurt
is te ver

0%

Op vraag "4.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) eens bent met de bovenstaande stelling?" is het
meest gekozen antwoord (74%): "Het versterkt de leefbaarheid in de buurt".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Er is niets voor de ouderen senioren
Er zijn wel mensen die daar behoefte aan hebben. Dan is het goed dat er een centrum in de
buurt is.
Het brengt het leven in de wijk. Het zorgt dat mensen meer binding met hun wijk hebben en zo
meer oog voor elkaar.
Het geeft meer saamhorigheid onder de ouderen
Sociale cohesie. Naoberschap.
Sociale contacten met name voor ouderen
Zie vorige toelichting

Toelichting
•

Dank zij de goed wil en een hoge huur kunnen wij "De Ouderen vereniging St. Matthias "van
leuken bij Zaal Jonas alleen op maandag terecht. . Geen andere mogelijkheden .
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4.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met
de bovenstaande stelling?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=12)

60%

50%

50%
40%
30%

23%

20%

10%

10%

22%
5%

0%
Er is zijn al genoeg Behoud van (een
buurtcentra in de
van) de
buurt
accommodaties is
te duur

De huidige
De huidige
accommodaties accommodaties zijn
worden
verouderd
onvoldoende
gebruikt

Andere reden

op vraag "4.1 Kunt u toelichten waarom u het (zeer) oneens bent met de bovenstaande stelling?" is
het meest gekozen antwoord (50%): "Andere reden, namelijk:".

Andere reden, namelijk:
•
•
•
•
•
•
•

Buurthuis 't Kwintet heeft geen culureel functie meer, in het weekens nauwelijks te boeken
Fragmentarisering
In het centrum genoeg te doen en te beleven.
Laat ze maar in de poort van Limburg,deze word door de inwoners reeds betaald
Men krijgt deze accomodatie nooit rendabel
Persoonlijk geen enkele behoefte aan
Wij hebben geen buurtcentrum ; te kleine wijk en heterogene gemeenschap

Toelichting
•

Centralisatie heeft als voordeel grootschaligheid, maximalisering en voorkomt versnippering
van verschillende ondersteunende diensten (o.a. hulpverlening). Alles is beter bestuurbaar en
vergroot het "weertenaar gevoel".
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De Binnensportnota van de gemeente Weert zorgt er voor dat verschillende
sportaccommodaties in de gemeente Weert worden opgeheven. Ook op dit gebied wil men
efficiënter omgaan met de accommodaties in de gemeente Weert. De opheffing van
sportaccommodaties kan tot gevolg hebben dat basisschoolleerlingen per bus naar de
sportaccommodatie moeten worden gebracht, nu gaat dit veelal te voet.

5 ‘Wanneer de opheffing van een sportaccommodatie ervoor
zorgt dat kinderen met de bus moeten gaan gymmen mag de
sportaccommodatie niet worden opgeheven’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
40%

(n=177)

34%

35%

28%

30%
25%

17%

20%
15%

11%

10%
5%

5%

6%

Zeer mee
oneens

Weet niet

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Op stelling 5 ‘Wanneer de opheffing van een sportaccommodatie ervoor zorgt dat kinderen met de
bus moeten gaan gymmen mag de sportaccommodatie niet worden opgeheven’ antwoordt 62% van
de respondenten: "(zeer) mee eens". 16% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (34%) is: "Zeer mee eens". Het middelste antwoord (mediaan) is: "Mee
eens".

Toelichting
Zeer mee
eens

•
•

Mee eens
Neutraal

•
•

Mee
oneens

•

De wethouders doen liever popiejopie dingen met ons geld, de jeugd is niet
belandrijk
Een bus!! wat kost dat wel niet per school, per jaar?? Waarom wordt de sportzaal
Boshoven te koop gezet. Knap deze goed op in het belang van de kinderen en allen
die een sport beoefenen.
Gym kan ook in een niet sportzaal gegeven worden, het gaat om het bewegen
Met de bus gymen gebeurt niet zo gauw. Als e.e.a. wordt opgeheven is daar een
reden voor. Men bekijkt niet alleen de kosten, maar wat is zinvol.
Zorg dat de kinderen bij hun school kunnen gymmen. In de zomer een buitenspel en
's winters een circuit met rennenetc. De school moet zorgen dat kinderen lekker
buiten kunnen bewegen en verder is het de grootste flauwekul om met de bus naar
de sporthal te gaan en daar o.l.v. niet een echte sportdocent te moeten gymmen.
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5.1 Kunt u uw antwoord op de bovenstaande stelling toelichten? (n=163)
Toelichting (67%):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Activiteiten binnen de wijk versterkt de gezelligheid en binding tussen mensen groot en klein
Afhankelijk van de situatie en de kosten van het in stand houden van niet efficente
acommodaties
Als buster over goed koper is Dan de accommodatie in stand houden, Ben Ik daar voor.
Als dit efficiënter is tov van busvervoer kosten dan niet sluiten
Als er passend vervoer geregeld word voor de kinderen maakt het niet uit waar ze naartoe gaan
Als kinderen verder weg moeten om met de bus te gymen is de consequentie : minder gymles of
langer eeg van school.
Als ze maar sporten
Als ze te ver weg moeten gaan stoppen ze er mee
Beetje knullig om met de bus te gaan sporten doch er wordt gesport
Ben geen belanghebbende meer. Heb geen schoolgaande kinderen.
Beter sporten centraliseren waardoor aabod en begeleiding beter wordt. Wat hebben we aan 8
voetbalclubs die allemaal middelmatig presteren. Terugbrengen naar 2 en dan 2 goede
acvomodaties.
Bewegen is belangrijk en naar accommodatie lopen is ook bewegen. Enige keren sporten per
week is zeer belangrijk voor een goede motoriek
Bewegen wordt steeds belangrijker om dit bij kinderen te stimuleren. Het gebruik van een bus
naar een sportaccommodatie werkt volgens mij belemmerend om het sporten/ meer bewegen
hoger op de agenda te krijgen van scholen.
Blijft een afweging in de kosten
Bus vervoer kost ook geld
Busreis zijn ook weer kosten aan verbonden.
Busvervoer heeft ook kosten en is zeer milieuvervuilend. Kinderen vanaf bep. leeftijd kunnen
fietsen. Zorg voor sportaccommodaties binnen 10/15 min, fietsen, dan kunnen er een paar
gesloten worden, maar niet teveel.
Busvervoer kost ook veel geld, tijd en rompslomp.
Busvervoer wordt ook ingezet bij korte afstanden maar onveilige route voor voetgangers.
Oplossing is dan gelegen in veilig maken van route
Dat heb ik net gedaan. Hetzelfde geldt voor de zwemlessen in schoolverband. Onzin, de meeste
kinderen kunnen al zwemmen en verder is dat een taak voor de ouders.
Dat is gewoon logisch toch
Dat zou ik belachelijk vinden, meer gebruik van de sporthal zou gepromoot moeten worden.
De bus kost ook geld en is niet goedkoop voor een hele school dan moet er iets anders voor
wijken zoals altijd en de gemeente heeft dan weer geen geld genoeg
De drive om te gaan sporten komt anders in gevaar. De drempel moet zo laag mogelijk zijn.
De eis dat overal een gymzaal op loopafstand moet liggen is overtrokken.
De gemeente hoeft niet kost wat kost accommodaties open te houden. Het is een financiële
afweging.
De reistijd en de kosten gaan van schooltijd en budget af. Scholen zouden geneigd zijn om dan
maar geen gym te kunnen geven terwijl dat voor de gezondheid van kinderen van wezenlijk
belang is. Daarnaast is schoolgymnastiek voor de minder bedeelden misschien de enige vorm van
sport die ze kunnen krijgen. Je krijgt dan nog sterker een klasseverschil. Dat kan niet!
De sporthal in Stramproy wordt door velen gebruikt. De scholen kunnen nu lopend met de
kinderen hier naar toe,wat meteen ook weer wat extra beweging betekent voor de je ugd,die
toch veelal achter een beeldscherm hun vertier zoeken
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

De veiligheid van kinderen komt op de 1e plaats
Dit is acosiaal door de gemeentem
Door de bijkomende kosten zal het uiteindeijk afgeschafd worden en zeer tijd inefficient
Draait de gemeente op voor kosten van vervoer, verder gaat er lestijd verloren door de
reisafstand
Drempel om te sporten moet laag blijven
Een korte busrit is geen probleem toch. Beter een goede, moderne locaties, dan vijf sterk
verouderde.
Er is bij iedere school een grote speelplaats zijn wij ook groot mee geworden te voet naar school
of op de fiets nee tegenwoordig ligt de jeugd in de watten
Er kan best op een andere locatie gesport worden als dit veel kosten kan besparen.
Er moet een sportaccommodatie in de buurt zijn voor kinderen
Er moet gekeken worden wat voor extra kosten er zijn, het aanhouden van een
sportaccomedatie of het vervoer van bussen en huur voor deze accommodatie!
Extra kosten met de bus. Weg deze op tegen de exploitatiekosten van een complex.
Gaat de teveel tijd op aan reizen
Geen idee wat voordeliger is, behoud sportaccomodatie of busvervoer
Geld verspilling duren bus in zetten
Gezonder om te lopen dan per bus te gaan
Gym is wel belangrijk
Gymmen is belangrijk voor de gezondheid van de kinderen
Gymmen moet zeer toegankelijk zijn
Heb geen kinderen
Heb persoonlijk geen kind meer in die leeftijd. Dus heb ik ook geen mening wat dit betreft.
Leefwereld staat te ver af.
Heet ligt eraan wat het meeste geld kost : openhouden of busvervoer!
Het handhaven van niet rendabele sportvoorzieningen is te duur. Fietsen is ook een sport , hoef
geen bus voor te worden ingeschakeld !
Het is zeer belangrijk dat de jeugd in beweging is. Onnodig om kosten te maken door opheffen
accomodatie. Maak dan voorziening in schoolgebouw
Het is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van het kind dat het blijft bewegen
Het kost dan de school ook geld om de kinderen met de bus te laten gymmen, ik denk dat je
beter kunt zeggen we gaan de gymzalen voor meer dingen gebruiken dan alleen voor te
gymmen. Ik zie niet in dat je kinderen weer over straat moet laten gaan per bus, daarbij vind ik
dat bij elke school een gymzaal moet zijn, zodat de kinderen niet de school hoeven te verlaten.
Het ligt niet aan het gymmen maar aan het sociale contact.
Het moet betaalbaar blijven. dan maar een bus kinderen moeten wel sporten
Het reizen naar een sportaccomodatie voor gymles zou zorgen voor onnodige tijdverspilling.
Het vervoer per bus brengt ook hoge kosten met zich mee. Het is dus geen kostenbesparing om
een sportaccomodatie op te heffen. Ik vind dat als de mogelijkhrid er is, alle facilireiten in de
buurt moeten zijn en blijven.
Hier geldt dat decentralisatie juist beter is. "Jong geleerd is oud gedaan" en veel verspreidde
sportmogelijkheden zal op langere termijn leiden tot een betere gezondheid (en dus ook lagere
zorgkosten). Bovendien leert de jeugd dat niet alles per auto gedaan moet worden hetgeen
hopelijk tot een beter milieu leidt. Sporten moet om de hoek kunnen en sociaal-culturele
activiteiten gecentraliseerd.
Hiervoor zijn meer nadere gegevens nodig!
Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om in de eigen wijk te kunnen sporten
Ik ben vroeger zelf ook vanuit school met een bus naar de gymles gegaan, en dat heeft mij geen
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kwaad gedaan. Een sportaccomodatie moet niet opengehouden worden enkel en alleen maar
omwille van transportproblemen.
Ik heb het volste vertrouwen in ons gemeentebestuur. Dat bleek wel uit de stemmen op de
leidende partij; Weert Lokaal!
Ik verwacht dat de kosten voor het busvervoer lager uitvallen dan het in stand houden van de
sportaccomodatie.
Inzet van bussen: te gek!
Is geen bezuiniging alleen negatief voor sporten voor kinderen
Is nu al voor ikc leuken. Helaas geen zwemmen meer . MAAR IS TOCH HARD NODIG. OOK VOOR
ONZE KINDEREN
Is voor mij geen probleem om kids met een bus te laten gaan, alleen is op loop- of fiets afstand
beter voor hun verkeerskennis.
Je kunt niet alles in stand houden.
Kinderen gaan sporten met de bus. Zelf lopen naar dportaccomodatie is win-win
Kinderen moeten kunnen gymmen bij hun eigen school of op loopafstand. het inhuren van
bussen die vervuilen en geld kosten is onaceptabel!
Kinderen moeten kunnen sporten in de buurt
Kost extra tijd en dat gaat ten koste van het onderwijs. Met minder accommodaties moet er veel
beter gepland worden en bestaat de kans dat anderen de over ruimte beschikken. Kans
gaatbbestaan dat er juist minder dan meer gebruik van de dan zeer drukke accommodaties
gemaakt gaat worden, juist u de jeugd vooral meer dan juist minder moet geen
bewegen/sporten.
Kost veel tijd en geld.
Kosten vervoer, (risico stopzetting vervoer), afname belangstelling voor activiteiten en feit dat
lichamelijke beweging belangrijk is. Weert sportstad?!
Kosten woren dan waarschijnlijk op ouders verhaalt, milieu
Kosten-baten
Kwestie van rekenen, wat is op termijn het meest economisch
Laat de kinderen lopen ze lopen veel te weinig worden overal heen en terug gebracht. Leer ze
maar fietsen
Leefbare buurt ontstaat door de voorzieningen die er zijn
Lijkt me logisch. Als er behoefte aan is moet je het laten bestaan
Met de bus is ook een prima oplossing, meeste scholen doen dit al.
Met de bus naar de gym is toch niet zo'n probleem
Mij lijkt dat het duurder is om de hele dag bussen te laten rijden
Minder geld naar het elitaire cultuurgedoe en meer geld naar de jeugd
Moet gemakkelijk bereikbaar zijn
Moet niet te duur worden
Nabij elke school moet een sportmogelijkheid zijn (mogelijk in combinatie met BSO)
Nee
Onginstig voor de kinderen tegendeel van bezuinigen
Ook het samen te voet gaan geeft een sociale band. Met de bus is allemaal te gejaagd en te strak,
stap toch af vsn doe pogingen om alles af te breken.Er komen steeds meer mensen, lijkt me toch
simpel genoeg dat we juist meer accomodatie nodig hebben.
Politici hebben als eigenschap een probleem te creëren waar vervolgens weer een oplossing voor
bedacht moet worden die veel geld kost.
Reizen gaat van lestijd af en bussen huren kost geld.
Sport is veel te belangrijk nooit weg bezuinigen
Sportaccommodatie moet in de buurt liggen !
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Sportaccommodaties zijn te belangrijk
Sporten is erg goed voor kinderen en moet laagdrempelig toegankelijk zijn
Sporten moet in de buurt kunnen
Sporten moet makkelijk en dichtbij kunnen, ook voor scholen. Als kinderen moeten reizen kost
dat ook geld. En 't zal leiden door een korter tijdsbestek voor sporten of het gaat ten koste van
andere lessen ivm de reistijd.
Sporten voor kinderen is heel belangrijk, dit sporten kan al beginnen door er te voet naar toe te
gaan.
Sporten voor kinderen moet dicht in de buurt zijn
Tijdsverlies, hoge vervoerskosten, verdwijnen op termijn van sportlessen
Tis belangrijk dat kinderen blijven sporten, met de bus gaan kost ook weer geld
Vanaf groep 5 kunnen kinderen ook fietsen. Het moet wel een veilige weg zijn
Vanuit school naar de accommodatie lopen betekend dat men ook vanuit de wijk naar de
accommodatie kan lopen . Gewenning kan maken dat men er eerder en langer naar toe gaat
Verlies van tijd (lesuren)
Vervoer per bus is goedkoper dan de jaarlijkse kosten van een accommodatie
Vervoerskosten op jaarbasis gaan omhoog
Voor schoolgymnastiek gaat veel tijd verloren zo.
Waarom iets wegdoen wat je al hebt !
Wanneer de kosten boven de baten uitstijgen moet men er ernstig over nadenken.
Wanneer een accommodatie meer kost dan dat het opbrengt moet er worden bekeken of je er
een andere invulling aan kan geven i.p.v. sport.
Wat minder geld voor cultuur en popiejopie aktiviteiten
Wij hebben een moois sportaccommodatie
Woon inde buitenie, ervoer met de bus naar een andere dorpskern, bijv. Stramproy, is te
tijdrovend.
Ze gaan dan niet meer gymmen
Zie toelichting hierboven

Weet niet (33%)
Toelichting
Toelichting: •

Vroeger zaten er minder leerlingen op een (basis)school maar had wel iedere
school een eigen gymlokaal. Niet alles was vroeger blijkbaar slechter.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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