Voorzieningen
In hoeverre bent u het (on)eens met de volgende stelling?

3. “Winkels voor dagelijkse boodschappen, zoals een
supermarkt, bakker, slager, drogisterij etc. zijn voldoende
nabij in mijn wijk”
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In de wijk Brandevoort kun je voor je dagelijkse boodschappen prima terecht. je
moet wel even zoeken naar de winkels er mogen nl. geen
uithangborden/lichtbakken aan de gevels bevestigd worden...
Wij wonen kort bij deze voorzieningen
Ik mis een bakker
Supermarkt is dicht bij, voor bakker, slager en drogisterij moet ik wat verder weg,
maar geen ramp
Woon vlak bij stad en supermarkt.
Stiphout heeft een slecht parkeerimago.
Geen drogisterij en slager
In Dierdonk zijn zeker niet `voldoende` winkels. Als hier de populatie ouder wordt
zal dat zeker een probleem kunnen worden temeer omdat we hier ook verstoken
zijn van elk openbaar vervoer.
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4. Kijkende naar uw wijk/buurt. In hoeverre bent u tevreden over het aanbod
van..

A. Zorgvoorzieningen (huisartsenpost, consultatiebureau /
centrum voor jeugd en gezin, verzorgingstehuis, etc.)
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> Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de
zorgvoorzieningen?






Er is niets voor kinderen om buiten te kunnen spelen.
De huisartsenpost is opgeheven.
Welzijn????
Is er nog een apotheek. Geen huisartsenpost in de avond en weekenden.
Omdat er geen verzorgingshuizen zijn
Op huisartsenpost na zijn deze er niet in mijn wijk
Zijn er niet
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B. Welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- /
ouderenvoorzieningen etc.)
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> Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de
welzijnsvoorzieningen?









Er wordt teveel wegbezuinigd.
Er zijn geen jongeren buurthuizen meer. Die zijn allemaal gesloten!
Jonge,onvolgroeide wijk, dus beperkt aantal bewoners. Er moet worden toegezien, dat aanbod
van voorzieningen gelijke tred houdt met verwachte groei.
Omdat er niets in de omgeving is te doen voor jongeren !
Veel lullen maar niets doen en zeker voor verbetering vatbaar
Voor jongeren te weinig ruimte om te chillen
Zijn die er dan????
Zijn er niet
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C Speelvoorzieningen (kinderen tot 12 jaar)
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> Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de
speelvoorzieningen?




















Die zijn er (bijna)niet. Nieuwe wijk....
Enkel 'n trapveldje is onvoldoende. Aanbod mag ruimer.
Er zijn weinig voorzieningen.
Geen in onze omgeving aanwezig
Geen speelvoorzieningen in de wijk
Hier zijn er geen zover ik weet (centrum)
In Brandevoort zijn weinig speelveldjes te bekennen in mijn gedeelte (Brand), alleen strookjes bij
het water, maar dat is gevaarlijk!
In centrum niets voor kleutertjes
In de buurt een pracht van een veldje, maar kinderen mogen er niet spelen. Voetbaldoeltjes
worden door derden kapot gemaakt, zodat de kinderen weer zonder zitten. Kinderen worden
gedwongen op straat te spelen.
N.v.t
Omdat er in de omgeving niets is te doen voor kleine kinderen.
Kijk maar eens naar de omgeving van de Fonkel daar word alles uit de kast getrokken om het ze
naar de zin de maken
Op de zuydkade zie je alleen hekken! verboden toegang
Speelvoorzieningen zijn niet aanwezig, zie ook bvenstaande opmerking over groei
Te weinig nog
Te weinig voor een kinderrijke buurt
Te weinig, waardoor het druk wordt op de speelplekken die er zijn!
Ze zijn er niet
Ze zijn er simpelweg te weinig
Zijn er hier niet/nauwelijks buiten
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D Sportvoorzieningen
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> Kunt u kort toelichten waarom u (zeer) ontevreden bent over de
sportvoorzieningen?






Geen in onze buurt aanwezig
In Brandevoort zijn weinig speelveldjes te bekennen in mijn gedeelte (Brand), alleen strookjes bij
het water, maar dat is gevaarlijk! Om te voetballen moeten de kinderen alleen drukke straten
over om bij de club te veotballen en dat kan alleen met een bandje.
Niet uitnodigend om te gebruiken. Veelal op slot.
Omdat er een paar ondernemers zijn die de enige sportschool in onze wijk dwars ligt (Basic fit)
kan deze nog steeds niet zijn deuren openen. En een sportschool bij ons in de buurt is nu net
waar we met smart op zitten te wachten.
Zijn er te weinig

Extra toelichtingen vraag 4:
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Dit geldt voor de wijk Brandevoort





Er mogen meer speel- & sportplekken in de wijk
Fitniss parkje in De Warande was er vroeger wel.
Heb geen kinderen en weet niet of er voldoende speelvoorzieningen voor hen
zijn; let daar niet op.
Van B , C en D maak ik tot nu toe nauwelijks gebruik.
Voor mijn situatie ben ik te reden
B en C zijn voor mij niet van toepassing.
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