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AANLEIDING BUURTONDERZOEK 
 

Dit onderzoek heeft als doel het in kaart brengen van de behoeftes onder inwoners 
van Teesinkbos te Boekelo, bestaande uit bewoners van de Henry Dunantlaan en de 
Bastinglaan. 

De wijk Teesinkbos is opgericht in 1969 met in totaal 70 koopwoningen, 
voornamelijk geschakelde bungalows en semibungalows. In de wijk Teesinkbos 
wonen nog steeds veel bewoners van het eerste uur die verantwoordelijk waren voor 
de levendige start van Stichting Teesinkbos.  

Tegelijkertijd met de oprichting van de wijk Teesinkbos is Stichting Teesinkbos in 
het leven geroepen. De voornaamste reden voor deze oprichting betrof om het beheer 
van de openbare ruimte in goede banen te leiden. De belangrijkste zelfbeheerde 
faciliteit was de eigen kabelmaatschappij waarmee de bewoners televisie konden 
ontvangen. Dit is inmiddels overgenomen door diverse energieleverende instellingen.  

Tot 2007 werd per huishouden een jaarlijkse bijdrage van zes euro gevraagd voor het 
organiseren van activiteiten voor de buurtbewoners. Doordat deze bijdrage de 
afgelopen jaren niet meer heeft plaatsgevonden zal de kas van Stichting Teesinkbos 
op korte termijn leeg raken.  

Bewoners van Teesinkbos vinden het erg jammer als Stichting Teesinkbos een stille 
dood sterft en zij willen graag weten of er behoefte is aan een nieuwe impuls van de 
stichting. Ook zijn ze benieuwd aan welke activiteiten de buurtbewoners behoefte 
hebben.  

Het idee is dat bewoners vaak zelf het beste weten welke ontwikkelingen en 
problemen er spelen binnen hun wijk en genoeg ideeën hebben over hoe deze 
aangepakt dienen te worden.  

Beheer van ruimte die verder gaat dan het eigen erf kan de betrokkenheid van 
bewoners in hun buurt en met elkaar namelijk vergroten. Daarnaast zijn de bewoners 
de belangrijkste gebruikers van de openbare ruimte in hun woonomgeving.  

Voor dit doel is er een vragenlijst opgesteld. In de volgende paragraaf wordt de 
inhoud van de vragenlijst nader uiteengezet.  
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SPECIFICATIE ONDERWERPEN VRAGENLIJST 
 

De volgende onderwerpen komen in de vragenlijst aan bod:  
 
Demografische gegevens  
De demografische gegevens, als geslacht, leeftijd en opleiding, vertellen ons iets 
over de samenstelling van de buurt Teesinkbos. Op basis hiervan kunnen de 
behoeften voor de buurt beter begrepen worden.  
 
Tevredenheid over de woonomgeving 
Wat is de algemene mate van tevredenheid onder bewoners van Teesinkbos? Zijn de 
bewoners tevreden over de woonstraat en buurt als speel- en ontmoetingsplek? 
Voelen zij zich thuis in de buurt? Hoe ervaren zij de parkeergelegenheid voor 
bewoners, de groenindruk van de eigen buurt, de kwaliteit van de openbare ruimte en 
wat is hun indruk over de netheid?  
 
Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
In welke mate zijn de buurtbewoners betrokken bij de buurt, en in welke mate voelen 
zij zich verantwoordelijk voor hun wijk en medebewoners?  
 
Ontwikkelingen 
Welke ontwikkelingen constateren de bewoners van Teesinkbos in hun buurt? Is er 
veel ten goede of ten slechte veranderd in de buurt of is het vooral hetzelfde 
gebleven?  
 
Bereidheid tot participatie 
In hoeverre zijn bewoners van Teesinkbos bereid deel te nemen aan activiteiten 
georganiseerd door de Stichting (zoals een buurtfeest). Wat zijn de redenen om juist 
wel of niet actief te worden? Aan welke activiteiten hebben de inwoners behoefte? 
Welke jaarlijkse bijdrage voor de stichting vinden zij schappelijk?  
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RESULTATEN 
 

In week 52 2009 zijn er 64 interviews onder bewoners van Teesinkbos verspreid. In 
totaal zijn er 58 ingevulde enquêtes ontvangen. Dit is een respons van 90.6 procent. 
Deze hoge respons vormt een indicatie van het grote belang dat bewoners hechten 
aan het geven van een mening over hun buurt en de betrokkenheid die zij tonen. In 
bijlage II zijn alle uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten in tabellen 
weergegeven.  

 
Achtergrond kenmerken respondenten/ bewoners Teesinkbos 
 
Uit de vragenlijst komt naar voren dat er veel senioren in de buurt wonen: ruim 87 
procent is vijftig jaar of ouder en 50 procent is zeventig jaar of ouder. Meer dan de 
helft van de respondenten woont al meer dan twintig jaar in de buurt. Het merendeel 
van de bewoners van Teesinkbos (ruim 84%) heeft voor de komende vijf jaar geen 
voornemens om te verhuizen. De bewoners die wel een verhuizing overwegen willen 
kleiner gaan wonen in verband met de leeftijd, of willen juist graag meer ruimte.  
De samenstelling van het huishouden is voornamelijk alleenstaand zonder 
thuiswonende kinderen of echtpaar zonder thuiswonende kinderen. Er wonen dan 
ook weinig kinderen in Teesinkbos. Tot slot is het opleidingsniveau onder de 
bewoners hoog te noemen. Een ruime meerderheid van 67 procent heeft een 
opleiding op minimaal HBO niveau.  
 
Tevredenheid woonomgeving 
 
Ruim 80 procent is het met de stelling ‘ik vind de buurt Teesinkbos schoon’ tamelijk 
eens of zelfs helemaal eens. Over het onderhoud zijn wat minder mensen tevreden, al 
is nog ruim 65 procent het tamelijk of helemaal eens met de stelling ‘ik vind de buurt 
Teesinkbos goed onderhouden’.  
Op de vraag wat men positief aan zijn of haar straat vindt worden voornamelijk de 
aspecten ‘straatgroen’ en ‘verlichting’ genoemd. Daarnaast geven mensen aan erg 
blij te zijn met de rust en de ruime opzet van de buurt.  
Over de verharding van de straten (onderhoud aan de straat en trottoirs) zijn de 
bewoners minder te spreken. Vooral de trottoirs schijnen op veel plekken verbeterd 
te kunnen worden. Ook op het straatgroen hebben veel bewoners wat aan te merken. 
Het gaat hier dan met name over het onderhoud van het straatgroen waar men minder 
tevreden over is. Bewoners vinden dat een aantal stukken en stroken op 
gemeentelijke grond er vaak slecht en slordig bij liggen. Daarnaast geven de 
bewoners aan dat ze minder tevreden zijn over de stenen muurtjes op de pleinen: het 
voegwerk van de muurtjes is aan reparatie toe. Overige genoemde aspecten die 
bewoners negatief vinden zijn het rommelige vooraanzicht van huizen met 
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houtopslag, het gebrek aan een kinderspeelplaats en het parkeren op het gras of te 
weinig parkeervoorzieningen.  
Genoemde ideeën voor verbeteringen van de wijk zitten dan ook vooral in het 
wegnemen van deze negatieve aspecten, zoals het opnieuw bestraten van wegen en 
trottoirs en het beter onderhouden van de groenvoorziening. De aanleg van een 
kinderspeelplaats, een honden uitlaatplaats en het aanleggen van verkeersdrempels 
zijn ook genoemde ideeën.  
Bij het eventueel creëren van kinderspeelplaatsen dient opgemerkt te worden dat er 
weinig gezinnen met kinderen in de buurt wonen. Wel kan het wellicht belangrijk 
zijn voor kleinkinderen die op bezoek komen en dat zij ook een plek hebben waar ze 
kunnen spelen. Of zoals een respondent het verwoord: ‘bewaar speelplek van de 
kinderen. Kinderen brengen leven in de buurt en dat is ook goed voor ouderen’. 
 
Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
 
Ruim 84 procent van de respondenten is het helemaal eens met de stelling ‘ik voel 
me prettig in de straat waar ik woon’. Een groot aantal bewoners geeft aan zich 
tamelijk of helemaal thuis te voelen tussen de andere bewoners. Zo geeft een 
bewoner aan: ‘op het pleintje heerst een plezierige en hartelijke sfeer. Het is er fijn 
wonen en men heeft respect voor elkaar’.  
Het contact met de andere bewoners wordt bijna door alle respondenten (88%) als 
prettig ervaren. Slechts 12 procent staat hier neutraal tegenover. De meeste bewoners 
zijn van mening dat de mensen in de buurt niet goed maar ook niet slecht van elkaar 
op de hoogte zijn. Een aanzienlijk aantal bewoners (86.2%) vindt het goed dat 
bewoners zich actief bezighouden met wat er speelt in de buurt.  
Op de vraag of men graag meer andere bewoners zou willen leren kennen wordt door 
het merendeel van de bewoners (65.6%) neutraal beantwoord. Toch zouden 16 
bewoners (27.6%) het leuk vinden om meer buurtgenoten te leren kennen.  
 
Ontwikkelingen in de buurt 
 
De meeste bewoners zijn van mening dat het contact tussen de bewoners in de 
afgelopen jaren gelijk is gebleven (72.4%). Een klein aantal is van mening dat het 
contact is afgenomen, tegen een net zo groot aantal dat van mening is dat het contact 
juist is toegenomen.  
Ook de betrokkenheid is volgens de buurtbewoners gelijk gebleven, ruim 75 procent 
ziet geen toe- of afname van de betrokkenheid.  
De mate waarin bewoners zich actief voor de buurt inzetten is volgens 19 procent 
afgenomen. Ruim 60 procent ziet geen verschil in de mate waarin bewoners zich 
inzetten.  
Ten slotte voelen veel buurtbewoners zich nog net zo thuis tussen de andere 
bewoners als enkele jaren geleden (82.9%). Ruim 10 procent voelt zich vergeleken 
met de afgelopen jaren nog meer thuis in de buurt. Bij twee bewoners is dit gevoel 
afgenomen.  
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Participatie activiteiten stichting Teesinkbos 
 
Bijna alle respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld zijn bekend met het 
bestaan van Stichting Teesinkbos, te weten 94.8 procent. Slechts twee bewoners 
geven aan niet bekend te zijn met de stichting. Ruim 74 procent heeft wel eens 
deelgenomen aan een activiteit georganiseerd door stichting Teesinkbos.  
De meerderheid (65.5%) geeft aan het leuk te vinden om deel te nemen aan 
activiteiten met buurtgenoten. Een even zo groot percentage vindt het ook belangrijk 
dat deze activiteiten georganiseerd worden. De meeste mensen hebben een neutrale 
houding ten opzichte van het zelf organiseren van activiteiten van de buurt. Een 
aantal bewoners geeft als reden dat het gelet op de leeftijd niet meer mogelijk is. 
Acht bewoners zouden het daarentegen wel leuk vinden om mee te helpen met een 
buurtactiviteit. 
Genoemde redenen waarom bewoners geen behoefte hebben aan activiteiten zijn de 
leeftijd, andere (al voldoende) sociale contacten en andere bezigheden/hobby’s. De 
meeste bewoners staan echter positief ten opzichte van buurtactiviteiten. Zo zijn veel 
buurtgenoten van mening dat gezamenlijke activiteiten de samenhang in de buurt 
vergroot, bovendien is het een goede manier om mensen te leren kennen en dat het 
gezellig is. Een respondent geeft aan: ‘het is belangrijk om elkaar af en toe te zien en 
te spreken en dan bedoel ik de mensen die niet je naaste buren zijn’. 
Echte fysieke activiteiten is gezien de leeftijd van de meeste bewoners niet goed 
mogelijk. Een respondent geeft aan dat het altijd goed is om jaarlijks iets 
organiseren: ‘het maakt niet zoveel uit wat er georganiseerd wordt, als er maar iets 
georganiseerd wordt’. Uit de vragenlijst komt naar voren dat de meeste mensen af en 
toe een borrel leuk vinden. Andere genoemde ideeën zijn een BBQ, wandeltocht, 
spelletjesdag (voor jong en oud), competitie schieten en in plaats van het Basting 
Open Golftoernooi een uitbreiding tot het Teesinkbos golftoernooi één maal per jaar.  
Op de vraag waar de stichting Teesinkbos zich nog meer voor kan inzetten komt 
vooral naar voren dat het wellicht een goed idee is om te inventariseren of er 
verbouwings- of aanpassingswensen zijn voor de woningen. Verschillende bewoners 
geven aan dat er behoefte is aan gevelreiniging en impregneren. Een gezamenlijke 
offerte voor meerdere woningen in de wijk zou financieel gunstig kunnen zijn. 
Verder zien bewoners een mogelijke taak weggelegd in het onderhouden van contact 
met de gemeente om de belangen van de buurtgenoten te behartigen. Een respondent 
geeft aan: ‘het zou mooi zijn als klachten naar de gemeente via één persoon/groep uit 
de buurt gaan. Één aanspreekpunt geeft meer duidelijkheid voor beide partijen’. 
Gezamenlijk groen onderhoud, het behouden van de eenheid in de wijk en een 
wijkkrantje zijn andere genoemde opties.  
Alle respondenten (100%) geven aan een jaarlijkse bijdrage aan stichting Teesinkbos 
geen probleem te vinden: 43 procent vindt tien euro een redelijke bijdrage, 33 
procent vindt een bijdrage van twintig euro redelijk. Andere genoemde bedragen 
variëren van 15 euro tot en met 100 euro. Een aantal respondenten geeft aan dat de 
aard van de bestedingen van belang is en het afhankelijk is van wat men ervoor terug 
krijgt. 
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CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 
  
In dit onderzoek is er gekeken naar de behoeftes van de inwoners van Teesinkbos te 
Boekelo. Om deze behoeftes in kaart te brengen is er gekeken naar de demografische 
kenmerken, de tevredenheid over de woonomgeving, de betrokkenheid en het 
verantwoordelijkheidsgevoel, ontwikkelingen in de buurt en tenslotte de bereidheid 
tot participatie aan buurtactiviteiten. 
Via vragenlijsten zijn bewoners naar hun mening gevraagd. Vaak weten bewoners 
zelf het beste welke ontwikkelingen en problemen er spelen binnen hun wijk en 
hebben zij genoeg ideeën over hoe deze aangepakt dienen te worden. Veel bewoners 
hebben hun mening dan ook via deze vragenlijst gegeven. De hoge respons op het 
invullen van de vragenlijst geeft al aan dat de betrokkenheid van de buurtbewoners 
erg hoog is.  
Zoals uit de resultaten blijkt bestaat de wijk Teesinkbos uit veel senioren die zich 
bijna allemaal zeer thuis voelen in hun buurt. De meeste bewoners wonen er al 
tientallen jaren en hebben voorlopig nog geen verhuisplannen. Dit wijst erop dat 
bewoners zeer tevreden zijn over hun woonomgeving. De rust, de ruimte, het 
straatgroen en de verlichting zijn aspecten waar de bewoners zeer over te spreken 
zijn.  
Daarentegen vinden de inwoners dat de verharding (onderhoud van straten en 
trottoirs) aanzienlijk beter kan. De bewoners ervaren dat op veel plekken de trottoirs 
niet goed zijn, er zijn hoogteverschillen (o.a. door boomwortels) en gaten. Gelet op 
de leeftijd van veel bewoners is het belangrijk dat de trottoirs goed bestraat zijn. Ook 
over het onderhoud van de groenvoorziening zijn de bewoners minder te spreken. 
Ideeën voor verbetering van de wijk hebben dan ook voornamelijk betrekking op 
deze twee aspecten.  
Bewoners voelen zich bijna allen prettig in de straat waar ze wonen. Er is prettig 
contact met de buurtgenoten en men vindt het belangrijk dat bewoners zich actief 
bezighouden met wat er in de buurt speelt. Deze betrokkenheid is in de afgelopen 
jaren ongeveer het zelfde gebleven.  
Vervolgens is er gekeken of er onder de bewoners behoefte is aan buurtactiviteiten. 
Bijna driekwart van de bewoners hebben in het verleden wel eens deelgenomen aan 
een activiteit. Uit de resultaten komt ook naar voren dat het merendeel van de 
bewoners het leuk vindt om af en toe aan een georganiseerde buurtactiviteit mee te 
doen, zoals een borrel. Zij zien dit als een goede manier om de samenhang in de 
buurt te bewaren. Een aantal bewoners vindt het ook een geschikte manier om meer 
bewoners te leren kennen. Gelet op de leeftijd van veel buurtgenoten komen wel 
alleen activiteiten in aanmerking die geen zware fysieke inspanning leveren. 
Naast het organiseren van buurtactiviteiten zijn mogelijke aandachtspunten voor de 
stichting het contact onderhouden met de gemeente met betrekking tot buurtbelangen 
en een gezamenlijke aanvraag voor (onderhouds) werkzaamheden aan diverse 
woningen.  
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Tot 2007 werd per huishouden een jaarlijkse bijdrage van zes euro gevraagd voor het 
organiseren van activiteiten. Doordat deze bijdrage de afgelopen jaren niet meer 
heeft plaatsgevonden zal de kas van Stichting Teesinkbos op korte termijn leeg 
raken. Uit de resultaten blijkt echter dat geen enkele bewoner het terugkeren van een 
jaarlijkse bijdrage een probleem vindt. Een bijdrage van 10 euro vinden zij redelijk. 
De hoofdvraag of er behoefte is aan een nieuwe impuls van Stichting Teesinkbos, 
kan dan ook zeker beantwoord worden met een ‘ja’.   
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BIJLAGE I– VRAGENLIJST 
 
 

Beste bewoner Teesinkbos, 

 

Voor u ligt een vragenlijst van het woononderzoek onder bewoners van Teesinkbos 
in opdracht van Stichting Teesinkbos. Het onderzoek wordt in samenwerking 
uitgevoerd met de Wetenschapswinkel van de Universiteit Twente.  

Met deze vragenlijst hopen we te weten te komen hoe u en uw medebewoners 
denken over uw woonomgeving. Het afgelopen jaar is het bestuur al aan de slag 
geweest met de asfaltering van slechte weggedeelten en het plaatsen van 
hondenpoepbakken.  

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Het invullen van deze 
vragenlijst is natuurlijk vrijwillig maar zeer welkom. Uw ingevulde vragenlijst 
behandelen we vertrouwelijk en anoniem. U hoeft uw naam niet in te vullen.  

Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking! 

 

 

 

Ophalen vragenlijst 

Tussen Kerst en Nieuwjaar halen wij de vragenlijst graag ingevuld weer op. Mocht u 
onverhoopt de vragenlijst dan nog niet ingevuld hebben of dit vergeten zijn, kunt u 
de vragenlijst zelf afgeven tot uiterlijk 10 januari op Henri Dunantlaan 13 (dhr. F. 
Morren) of Henri Dunantlaan 14 (mw. M.Welmers).  

 

 

Mocht u vragen hebben over deze enquête, dan kunt u contact opnemen met 
Stichting Teesinkbos:  
Dhr. F. Morren, tel: 4282442 
Mw. Welmers, tel: 4282677 
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Vragenlijst Buurtonderzoek Teesinkbos 

Persoonlijke gegevens 

Kunt u hieronder aankruisen of invullen wat op of voor uw persoonlijke situatie van 
toepassing is? 

1. Wat is uw geslacht? 
Man           
Vrouw          
 
2. Wat is uw leeftijd?                 jaar  
 
3. Hoe lang woont u al in deze buurt?               jaar 
 
4. Wat is uw hoogst voltooide opleiding? 

Geen opleiding        
Lager onderwijs        
Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO/VMBO)  
Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)     
Lager beroepsonderwijs (LBO)       
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO)     
Hoger Beroepsonderwijs (HBO)       
Wetenschappelijke onderwijs (WO)       
Anders, namelijk….                       
 
5. Hoe is uw huishouden samengesteld?  

Alleenstaand zonder (thuiswonende) kinderen    
Alleenstaand met (thuiswonende) kinderen     
Echtpaar zonder (thuiswonende) kinderen     
Echtpaar met (thuiswonende) kinderen     
Ongehuwd samenwonend zonder (thuiswonende) kinderen   
Ongehuwd samenwonend met (thuiswonende) kinderen   
 
5b. Indien van toepassing, wat is de leeftijd van uw kind(eren)?                  

6a. Bent u voornemens om binnen nu en vijf jaar te verhuizen? 
Ja           
Nee           

6b. Zo ja, wat zijn uw beweegredenen? 
                                                                  
                                                                  



 

Buurtonderzoek Teesinkbos - in opdracht van Stichting Teesinkbos 
in samenwerking met Wetenschapwinkel Universiteit Twente                                                               11  

Tevredenheid woonomgeving 

De volgende vragen gaan over uw tevredenheid in de wijk Teesinkbos. Kunt u 
hieronder aankruisen of u het met onderstaande stellingen helemaal oneens, tamelijk 
oneens, neutraal, tamelijk eens of helemaal eens bent?  

7. Ik vind de buurt Teesinkbos schoon  

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

8. De buurt Teesinkbos is goed onderhouden 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

9. Kunt u aangeven wat u goed/positief aan uw straat vindt (meerdere antwoorden 
zijn mogelijk)?  

Het straatgroen         
De verharding (onderhoud straat/trottoirs)     
Verlichting         
Straatmeubilair        
Parkeervoorziening          
Anders, namelijk:  
                                                                    
                                                                    

10. Kunt u aangeven wat u slecht/negatief aan uw straat vindt (meerdere antwoorden 
mogelijk)? 

Het straatgroen         
Het ontbreken van straatgroen      
De verharding (onderhoud straat/trottoirs)     
Verlichting         
Straatmeubilair         
Parkeervoorziening         
Anders, namelijk:  
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11. Hebt u ideeën voor verbetering van de wijk Teesinkbos?   

                                                                    
                                                                    
                                                                 

 
Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel  

Hieronder volgen een aantal schuin gedrukte stellingen over het contact met uw 
medebewoners. Kunt u aangeven of u het met deze stellingen helemaal oneens, 
tamelijk oneens, neutraal, tamelijk eens of helemaal eens bent?  

 

12. Ik voel me prettig in de straat waar ik woon 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

13. De mensen in deze buurt zijn goed op de hoogte van elkaar 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

14. Ik ervaar het contact dat ik met andere bewoners heb over het algemeen als 
prettig 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

15. Ik zou graag meer andere bewoners willen leren kennen 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         
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16. Ik voel me thuis tussen de andere bewoners in deze buurt 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

17. Het is goed dat bewoners zich actief bezighouden met wat er speelt in de buurt 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

 
Ontwikkelingen in de buurt 

Hieronder volgen een aantal stellingen over de ontwikkelingen die zich de afgelopen 
jaren in uw buurt hebben voorgedaan. Kunt u steeds aankruisen of er volgens u iets is 
veranderd (toegenomen of afgenomen) of dat de situatie gelijk is gebleven?  

 

18. Het contact tussen de bewoners is de afgelopen jaren 

Afgenomen         
Gelijk gebleven        
Toegenomen         

19. De betrokkenheid van de bewoners in de buurt is de afgelopen jaren 

Afgenomen         
Gelijk gebleven        
Toegenomen         

20. De mate waarin de bewoners zich actief inzetten voor de buurt is de afgelopen 
jaren 

Afgenomen         
Gelijk gebleven        
Toegenomen         
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21. De mate waarin u zich thuis voelt tussen de andere bewoners is de afgelopen 
jaren 

Afgenomen         
Gelijk gebleven        
Toegenomen         

Participatie activiteiten Stichting Teesinkbos  

Tot slot volgen er nog enkele vragen over Stichting Teesinkbos en haar activiteiten. 
Kunt u aankruisen wat voor u van toepassing is?  

 

22. Bent u bekend met het bestaan van stichting Teesinkbos? 

Ja           
Nee          

23. Hebt u wel eens deelgenomen aan activiteiten van stichting Teesinkbos (denk 
bijvoorbeeld aan het buurtfeest dat sinds de afgelopen jaren 1 maal in de 2 jaar 
georganiseerd wordt)? 

Ja           
Nee          

24. Ik vind het leuk om deel te nemen aan activiteiten met buurtgenoten 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

25. Ik vind het belangrijk dat er activiteiten met buurtgenoten georganiseerd wordt  

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         

26. Ik zou het leuk vinden om activiteiten voor de buurt te organiseren 

Helemaal oneens         
Tamelijk oneens        
Neutraal         
Tamelijk eens         
Helemaal eens         
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27. Kunt u kort aangeven waarom u wel of geen behoefte heeft aan activiteiten met 
uw buurtgenoten?  

                                                                    
                                                                    
                                                                 

28. Hebt u ideeën voor activiteiten waar u graag aan mee zou willen doen?  

                                                                    
                                                                    
                                                                 

29. Ziet u andere mogelijkheden waar de Stichting zich voor kan inzetten?  

                                                                    
                                                                    
                                                                 

30a. Vindt u een jaarlijkse bijdrage aan stichting Teesinkbos een probleem?  

Ja           
Nee          

30b. Zo nee, wat vindt u een redelijke jaarlijkse bijdrage?    

10 euro          
20 euro         
Anders, namelijk:                       

Opmerkingen/ aanvullingen?  

Hebt u nog opmerkingen of aanvullingen naar aanleiding van deze enquête? Wilt u 
over een onderdeel nog wat uitgebreider uw mening kwijt?  

                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                    
                                                                 

Einde van de vragenlijst 

Bedankt voor uw medewerking aan het buurtonderzoek!  
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BIJLAGE II – RESULTATEN VRAGENLIJST 
 

In deze bijlage zijn alle uitkomsten van de ingevulde vragenlijsten in tabellen 
weergegeven. In totaal zijn er 58 vragenlijst ingevuld. De antwoorden op de open vragen 
zijn als opsomming weergegeven.  

Persoonlijke gegevens 

Geslacht Aantal Percentage 

Man 31 53.5% 
Vrouw 26 44.8% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 

 

Leeftijd Aantal Percentage 

< 40 jaar 2 3.5% 
40 – 50 jaar 5 8.6% 
50- 60 jaar 10 17.2% 
60 –70 jaar 12 20.7% 
70-75 jaar 5 8.6% 
75 -80 jaar 15 25.9% 
> 80 jaar 9 15.5% 
Totaal 58 100% 

 

Woonduur Aantal Percentage 

0 – 10 jaar 13 22.4% 
10 – 20 jaar 13 22.4% 
20 – 30 jaar 11 19% 
30 – 40 jaar 9 15.5% 
>40 jaar 12 20.7% 
Totaal 58 100% 
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Opleidingsniveau Aantal Percentage 

Lager onderwijs 0 0% 
MAVO/ VMBO 2 3.5% 
HAVO 4 7% 
LBO 0 0% 
MBO 10 17.2% 
HBO 21 36.2% 
WO 18 31% 
Onbekend 3 5.1% 
Totaal 58 100% 

 

Samenstelling huishouden Aantal Percentage 

Alleenstaand zonder 
(thuiswonende) kinderen 

23 39.7% 

Alleenstaand met 
(thuiswonende) kinderen 

0 0% 

Echtpaar zonder 
(thuiswonende) kinderen 

27 46.6% 

Echtpaar met 
(thuiswonende) kinderen 

5 8.6% 

Ongehuwd samenwonend 
zonder (thuiswonende) 
kinderen 

2 3.4% 

Ongehuwd samenwonend 
met (thuiswonende) 
kinderen 

1 1.7% 

Totaal 58 100% 
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Leeftijd kinderen Aantal Percentage 

0 – 5 jaar 4 30.8% 
5 – 10 jaar 0 0% 
10 – 15 jaar 6 46.1% 
15 – 18 jaar 3 23.1% 
Totaal 13 100% 

 

Verhuisplannen Aantal Percentage 

Ja 6 10.3% 
Nee 49 84.5% 
Onbekend/ Weet niet 3 5.2% 
Totaal 58 100% 

 

Beweegredenen verhuisplannen: 

Het huis is niet zo praktisch met opgroeiende kinderen. 
Meer ruimte, schuur erbij.  
Ik ben geëmigreerd maar ik heb de woning gehouden. 
Ik ben nu 76, maar krijg ik allerlei lichamelijke beperkingen dan zal ik waarschijnlijk verhuizen. 
De woning is te groot. 
In verband met de leeftijd wil ik waarschijnlijk liever een appartement. 
Terug naar mijn roots. 
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Tevredenheid over de woonomgeving 

Ik vind de buurt Teesinkbos schoon: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 1 1.7% 
Tamelijk oneens 2 3.4% 
Neutraal 8 13.8% 
Tamelijk eens 23 39.7% 
Helemaal eens  24 41.4% 
Onbekend 0 0% 
Totaal 58 100% 
 

Ik vind de buurt Teesinkbos goed onderhouden: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 4 6.9% 
Tamelijk oneens 4 6.9% 
Neutraal 11 19% 
Tamelijk eens 27 46.5% 
Helemaal eens  11 19% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 
 

Positief aan de straat (meerdere antwoorden waren mogelijk): 

 Aantal Percentage 

Straatgroen 39 32.8% 
Verharding 21 17.6% 
Verlichting 36 30.3% 
Straatmeubilair 7 5.9% 
Parkeervoorziening 16 13.4% 
Totaal 119 100% 
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Positief aan de straat, open antwoorden: 

 Aantal  

De rust 3  
Ruime opzet buurt 3  
Omgeving / natuur 3  

 

Negatief aan de straat (meerdere antwoorden waren mogelijk): 

 Aantal Percentage 

Straatgroen 16 28.6% 
Ontbreken van straatgroen 1 1.8% 
Verharding 21 37.5% 
Verlichting 5 8.9% 
Straatmeubilair 4 7.1% 
Parkeervoorziening 9 16.1% 
Totaal 56 100% 

 

Negatief aan straat, open antwoorden: 

 Aantal  

Slechte muren op plein 
(voegwerk stenen) 

4  

Rommelig vooraanzicht 
huizen met houtopslag 

2  

Parkeren op het gras 2  
‘De Bak’ 1  
Geen kinderspeelplaats 1  
Vieze lantaarnpalen/ 
huisnummering 

1  
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Ideeën voor verbeteringen van de wijk, open antwoorden: 

 Aantal  

Onderhoud 
groenvoorziening 

15  

Opnieuw bestraten 
trottoirs/straten 

8  

Kinderspeelplaats 2  
Verkeersdrempels 2  
Honden uitlaatplek 1  

 

Betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel 

Ik voel me prettig in de straat waar ik woon: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 0 0% 
Tamelijk oneens 0 0% 
Neutraal 2 3.4% 
Tamelijk eens 7 12.1% 
Helemaal eens  49 84.5% 
Totaal 58 100% 

 

De mensen in deze buurt zijn goed op de hoogte van elkaar: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 0 0% 
Tamelijk oneens 5 8.6% 
Neutraal 25 43.1% 
Tamelijk eens 13 22.4% 
Helemaal eens  15 25.9% 
Totaal 58 100% 
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Ik ervaar het contact dat ik met andere bewoners heb ik het algemeen als prettig: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 0  
Tamelijk oneens 0  
Neutraal 7 12.0% 
Tamelijk eens 19 32.8% 
Helemaal eens  32 55.2% 
Totaal 58 100% 

 

Ik zou graag meer andere bewoners willen leren kennen: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 1 1.7% 
Tamelijk oneens 2 3.4% 
Neutraal 38 65.6% 
Tamelijk eens 12 20.7% 
Helemaal eens  4 6.9% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 

 

Ik voel me thuis tussen de andere bewoners in deze buurt: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 0 0% 
Tamelijk oneens 0 0% 
Neutraal 10 17.2% 
Tamelijk eens 12 20.7% 
Helemaal eens  36 62.1% 
Totaal 58 100% 
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Het is goed dat bewoners zich actief bezighouden met wat er speelt in de buurt: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 0  
Tamelijk oneens 0  
Neutraal 7 12.1% 
Tamelijk eens 17 29.3% 
Helemaal eens  33 56.9% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 

 

Ontwikkelingen in de buurt 

Het contact tussen de bewoners is de afgelopen jaren:  

 Aantal Percentage 

Afgenomen  7 12.1% 
Gelijk gebleven  42 72.4% 
Toegenomen 7 12.1% 
Onbekend 2 3.4% 
Totaal 58 100% 

 

De betrokkenheid van de bewoners in de buurt is de afgelopen jaren:  

 Aantal Percentage 

Afgenomen  6 10.3% 
Gelijk gebleven  44 75.9% 
Toegenomen 5 8.6% 
Onbekend 3 5.2% 
Totaal 58 100% 
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De mate waarin de bewoners zich actief inzetten voor de buurt is de afgelopen jaren:  

 Aantal Percentage 

Afgenomen  11 19% 
Gelijk gebleven  35 60.3% 
Toegenomen 9 15.5% 
Onbekend 3 5.2% 
Totaal 58 100% 

 

De mate waarin u zich thuis voelt tussen de andere bewoners is de afgelopen jaren:  

 Aantal Percentage 

Afgenomen  2 3.4% 
Gelijk gebleven  48 82.9% 
Toegenomen 6 10.3% 
Onbekend 2 3.4% 
Totaal 58 100% 

 

Participatie activiteiten stichting Teesinkbos 

Bent u bekend met het bestaan van stichting Teesinkbos? 

 Aantal Percentage 

Ja 55 94.8% 
Nee  2 3.5% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 
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Hebt u wel eens deelgenomen aan activiteiten van stichting Teesinkbos? 

 Aantal Percentage 

Ja 43 74.1% 
Nee  14 24.2% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 

 

Ik vind het leuk om deel te nemen aan activiteiten met buurtgenoten: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 1 1.7% 
Tamelijk oneens 3 5.2% 
Neutraal 15 25.9% 
Tamelijk eens 17 29.3% 
Helemaal eens  21 36.2% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 

 

Ik vind het belangrijk dat er activiteiten met buurtgenoten georganiseerd worden:  

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 2 3.5% 
Tamelijk oneens 2 3.5% 
Neutraal 15 25.9% 
Tamelijk eens 22 37.9% 
Helemaal eens  16 27.5% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 
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Ik zou het leuk vinden om activiteiten voor de buurt te organiseren: 

 Aantal Percentage 

Helemaal oneens 12 20.7% 
Tamelijk oneens 6 10.3% 
Neutraal 31 53.5% 
Tamelijk eens 6 10.3% 
Helemaal eens  2 3.5% 
Onbekend 1 1.7% 
Totaal 58 100% 

 

Waarom geen behoefte aan activiteiten met buurtgenoten?  

 Aantal 

Leeftijd  5 
Gezondheidsredenen 1 
Bezet met andere werkzaamheden/ andere 
activiteiten en hobby’s. 

3 

Al voldoende sociale contacten 2 
Geen behoefte aan groepsactiviteit 2 

 

Waarom wel behoefte aan activiteiten met buurtgenoten?  

Behoefte activiteiten met buurtgenoten  

Het is een manier om mensen te leren kennen 
Ik houd van gezelligheid en geniet van de kinderen. Ik ben wel te oud om te organiseren 
Het buurtfeest van de afgelopen jaren was een succes en voldoende 
Behoefte is iets anders dan het af en toe wel leuk vinden 
Wel behoefte maar wij zijn van april-oktober in Frankrijk 
Af en toe een activiteit schept toch wel enige saamhorigheid 
Gezellig, men weet wat er leeft 
Samen uit samen thuis, daardoor vertrouwt, maar ja, soms… tijdgebrek 
1x per 2 jaar vind ik voldoende voor een buurtfeest 
Ik denk dat het altijd goed is om jaarlijks iets te organiseren met buurtgenoten. Kortom het 
maakt niet zoveel uit wat er georganiseerd wordt, als er maar iets georganiseerd wordt. 
Het is leuk weer met andere bewoners kennis te maken 
Sociale contacten/ netwerken 
Samenhang in de buurt 
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Je leert de buurtgenoten kennen 
Uit sociaal gevoel 
Het is belangrijk om elkaar af en toe te zien en te spreken en dan bedoel ik de mensen die niet 
je naaste buren zijn 
Het is maar een kleine wijk, eigenlijk maar 2 lanen met zo'n 70 woningen. Sociale controle en 
prettig samenwonen, moet dan toch lukken 
Ik denk voor de samenhang van de buurt dat het wel belangrijk is. Zeker voor het behoud van 
het karakter van de wijk, veel groen, bomen e.d. 
 

Ideeën voor activiteiten:  

Activiteiten Stichting Teesinkbos 

Buurtfeest / borrel  
Nieuwjaarsborrel 
Spelletjesdag voor jong en oud 
Wandeltocht 
Competitie schieten 
Ondernemersbijeenkomst/netwerken 
In plaats van het Basting Open golftoernooi, een uitbreiding tot het Teesinkbos golftoernooi 1x 
per jaar  
BBQ 
Activiteiten die tot verbetering van de wijk leiden  

 

Andere mogelijkheden waar de Stichting Teesinkbos zich voor kan inzetten: 

 Aantal 

Gezamenlijke aanvraag voor werkzaamheden aan 
diverse woningen (o.a. gevelreiniging, impregneren) 

5 

Contact houden met gemeente met betrekking tot 
buurtbelangen/ problemen (1 aanspreekpunt) 

3 

Gezamenlijk groen onderhoud 2 
Het behouden van de opzet van de wijk / behouden 
eenheid in de wijk 

2 

Wijkkrantje om buurtgenoten op hoogte te houden 
van nieuwe ontwikkelingen 

1 

Teesinkweide als architecturaal monument 
behouden. 

1 

Het bewaken van bouwactiviteiten in de 
onmiddellijke omgeving (ook wegen) 

1 
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Vindt u een jaarlijkse bijdrage aan stichting Teesinkbos een probleem?  

 Aantal Percentage 

Ja 0 0% 
Nee  58 100% 
Totaal 58 100% 

 

Wat vindt u een redelijke jaarlijkse bijdrage?  

 Aantal Percentage 

10 euro 25 43.1% 
15 euro 1 1.7% 
20 euro 19 32.9% 
25 euro 1 1.7% 
35 euro 1 1.7% 
50 euro 1 1.7% 
100 euro 1 1.7% 
Onbekend 9 15.5% 
Totaal 58 100% 

 

Opmerkingen jaarlijkse bijdrage:  

 
Opmerkingen jaarlijkse bijdrage: 

De aard van bestedingen is wel van belang.  
Afhankelijk van wat ik er voor terug krijg. 
Het ligt er aan wat ik er voor terug krijg. Wat wordt er mee gedaan?  
Ik ken de begroting niet. 
Het hangt af van de activiteiten. 
Wat nodig is. 
 
 


