Vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans
secretariaat: Bunderpoort 8 - 9693 CJ Bad Nieuweschans - Telefoon - 06 50 511 799

ENQUÊTE 2017
Beste dorpsgenoten,
Dorpsbelangen wil graag uw mening weten over een aantal zaken.
Wij verzoeken u de vragen van dit enquêteformulier in te vullen.
Vervolgens inleveren bij de COOP. Er staat een enquete-bus in de entree.
De resultaten zullen wij bespreken en zonodig opnemen in de Dorpsvisie.
Om een duidelijk beeld te krijgen waar knelpunten zich voordoen, verzoeken wij u in
elk geval hier de postcode-letters van uw straat in te vullen. 9693 …... of 9691 …...
Wilt u uw mening aangeven door: invullen, doorstrepen, omcirkelen, cijfer van 1 t/m
10 etc, zodat we een duidelijk beeld krijgen van de situatie in uw straat/omgeving.
Uw geslacht: M / V : In welke leeftijdsgroep bevindt u zich: 10-20 / 21-50 / 51-70 / 71+
Hoeveel personen wonen er in uw woning: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 of meer.
Hoe lang woont u in 9693 Bad Nieuweschans of 9691 Oudezijl: 0-5; 6-10; 11-15 jaar; langer

1

Wat is uw mening over het WONEN en LEVEN:
wat is uw eerste indruk van ons dorp: prima/goed/redelijk/matig/slecht/geen mening
heeft u een eigen woning / huurwoning
moeten verouderde woningen vervangen worden: ja / nee / weet niet
als er nieuwe woningen gebouwd worden, wilt u daarheen verhuizen: ja / nee / misschien
geeft voorkeur aan appartement: ja / nee
bent u van plan te verhuizen: ja/nee, omdat …………….
voor de jongeren: wil je elders wonen of blijf je hier wonen als je werkplek niet verder
weg is dan ca. 50 km.: elders / hier
komt elders wonen door: werk, partner, huisvesting, omgeving, saai of ……………………….
(meerdere antwoorden mogelijk), toelichting ………………………………………………………………….
zaken in het dorp vindt u waardevol en wilt u een waarderingscijfer invullen:
bv.: Monumenten: ……. Kerk: ……. Supermarkt: …… Trein: ……
Fontana: ……
B
Bossen: …… Akkerschans: …… Kartonfabriek: …… Iets anders: …………………..……
Uw waardering van het groenonderhoud: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
Uw waardering van het straatonderhoud: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

-
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-

Wat is uw mening over VOORZIENINGEN en ONDERNEMEN:
maakt u gebruik van onderstaande voorzieningen:
1. Openbaar Vervoer:
ja / nee / soms / nooit - bus of trein
2. Akkerschans:
Sport:
ja / nee / soms / nooit
Steunstee:
ja / nee / soms / nooit
Huisarts:
ja / nee / soms / elders
Activiteiten:
ja / nee / soms / nooit
Peuterspeelzaal: ja / nee / soms / nooit
3. Basisschool:
ja / nee
4. Supermarkt:
ja / nee / soms / nooit
5. Overige detailhandel:
ja / nee / soms / nooit
6. Horeca:
ja / nee / soms / nooit
7. Fontana:
ja / nee / soms / nooit

van ► voor ► met ►

bad nieuweschans ◄ door ◄ over ◄ in

Vereniging Dorpsbelangen Bad Nieuweschans
secretariaat: Bunderpoort 8 - 9693 CJ Bad Nieuweschans - Telefoon - 06 50 511 799
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Wat is uw mening over CULTUUR, SPORT en VRIJE TIJD:

- maakt u gebruik van onderstaande voorzieningen, actief of als bezoeker
1.
2.
3.
4.
5.

4

5

6︎

-

-

-

Cultuur: zang, muziek, dansen, toneel, anders …………
zelf actief: ja / nee
Sport:
voetbal, gym, volleybal, tennis, schaatsen, vissen ……. zelf actief: ja / nee
Watersport:
ja / nee / soms / nooit
zelf actief: ja / nee
Hertenkamp:
ja / nee / soms / nooit
Zondagmarkten: ja / nee / soms / nooit
- moet meer/minder/anders……………

Wat is uw mening over VERKEER en VEILIGHEID:
voelt u zich veilig in en om uw woning: ja / nee
komen er onveilige situaties voor: ja / nee / soms / weet niet
kunt u aangeven welke: ……………………………..……………………………………………….…………………….
is er verkeersoverlast in uw straat: ja / nee / weet niet
kunt u aangeven wat voor overlast: snelheid / geluid / parkeren / anders……………………..
is er criminaliteit cq. overlast: ja / nee / soms / weet niet
kunt u aangeven wat: inbraak / buurtoverlast / vandalisme / huiselijk geweld / anders
wensen / opmerkingen: ………………………………………………….…………………………………………..
…………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Wat is uw mening NATUUR en MILIEU:
is er geluidsoverlast in uw woonomgeving: ja / nee; zo ja, wat ……………………………………….
is er geur-/stankoverlast in uw woonomgeving: ja / nee; zo ja, wat ………………………………
heeft u zonnepanelen: ja / nee / anders ………….… ; schaft u ze aan: ja / nee / weet niet
wilt u stroom afnemen van bv. zonnepanelenpark (bv. op bedrijventerrein) ja / nee / ??
als in uw omgeving prullenbakken staan: worden ze tijdig geleegd: ja / nee / nooit
bent u tevreden over het ledigen van de afvalcontainers: ja / nee
bezoekt u de de bossen rond Bad Nieuweschans: ja / nee / soms - wandelend / fietsend
De TOEKOMST:
Heeft u bepaalde ideeën over de ontwikkeling van recreatie en toerisme in ons dorp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………….
Heeft u nog meer opmerkingen, dan graag hieronder vermelden:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dank voor uw medewerking.
U kunt het formulier tot UITERLIJK ZONDAG 14 MEI as. deponeren
in de ENQUETE-BUS in de entree van de COOP.
U kunt het ook sturen aan of inleveren bij ons secretariaat.
Kijk ook op www.dorpsbelangenbadnieuweschans.nl
en Facebook: Dorpsbelangen Bad Nieuweschans.

Donderdag 18 mei as. is er om 19.30 uur in De Akkerschans
een bijeenkomst over de Omgevingsvisie en de Dorpsvisie.
UW MENING IS BELANGRIJK
U BENT VAN HARTE WELKOM
van ► voor ► met ►

bad nieuweschans ◄ door ◄ over ◄ in

