Enquête toekomstvisie Dijkerhoek
Graag zouden we uw mening willen
weten over de toekomst van
Dijkerhoek. Door middel van deze
enquête willen we graag de mening
weten van Dijkerhoekers over wat er
moet gebeuren om Dijkerhoek en
het Kulturhus een goede toekomst
te geven.
Inleveren van het formulier kunt u, desgewenst in een gesloten envelop,
doen in de brievenbus van het Kulturhus liefst voor 13 december.
Via de QR code onderaan, of door het maken van een kopie van het
lege formulier, kunnen meerdere personen deze enquête maken.
1.

Hoe vaak bezoekt u het Kulturhus Dijkerhoek ?
o 1 keer per week
o 1 keer per maand
o 1 keer per half jaar
o 1 keer per jaar
o Nooit

2.

Wat vindt u goed en/of mooi in het Kulturhus?
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..

3. Welke waardering geeft u het huidige Kulturhus Dijkerhoek ?
1 is laag en 10 is hoog:

.

4. Wat vindt u de belangrijkste functie van een Kulturhus?
( 1 heel belangrijk, 5 minst belangrijk )
o
o
o
o
o

Onderdak verenigingen
Ontmoetingsplek (spontane inloop
Evenementen/Voorstellingen
Gezondheidszorg functie
Sport/spel

…..
…..
…..
…..
…..

5. Welke activiteit of voorziening wilt u nog zien in Dijkerhoek?
( Meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Beweegtoestellen in openbare ruimte(fitness tuin)
Aanbod van vers lokaal geproduceerde
levensmiddelen(groente, vlees, zuivel, eieren, ed.)
Repair café
Buurtmoestuin
Pick up point boodschappen of pakketjes
Vrijwilligerscentrale (oppas,mantelzorg,vervoer)
Muziekles
Kapper
Fysiotherapeut
Jeu de Boules baan
Andere……………………………………………………………

6. Wat zou u gewijzigd willen zien in het huidige Kulturhus?
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…..
7. Wat zou u gewijzigd willen zien in uw huidige leefomgeving? Denk
hierbij bijv. aan de verkeersituatie, een wandelroute of een
losloopplek voor honden.
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
8. Zou u gebruik maken van de mogelijkheid om hulp te vragen bij
klussen in en rondom het huis of andere zaken? Bijv. tuinonderhoud,
hulp bij smartphone/computer, boodschappen doen of vervoer.
o Ja
o Nee
o Andere………………………………………………………………

9. Bent u te benaderen als vrijwilliger?
o Ja
o Nee
10. Wanneer de Bonte Pony, zou mogen ontwikkelen, voor welke
gelegenheid zou u er dan gebruik van maken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
o
o
o
o

Bij een evenement
Besloten feest
Café functie
Andere…………………………………………………………….

11. Mogen wij u vragen wat uw leeftijd is?
(Omcirkel de gewenste leeftijd groep.)
15-20 jr

21-30 jr

31-40 jr

41-50 jr

51-60 jr

>60 jr

12. Wilt u dat we contact met u opnemen voor eventuele opmerkingen
of vragen. Vul dan uw 06 of email adres in en we nemen contact
met u op.
Invulling van deze vraag is niet verplicht.

Om deze enquête online op computer of
mobiel in te vullen kunt deze QR code
scannen. Of zie de link op dijkerhoek.nl

Namens de werkgroepen Kulturhus en
Welzijn dank voor het invullen.

