
Fokkesteeg Samen
voor ontmoetingen

Beste Fokkesteeg-er
Zou je deze enquête willen invullen?

Het helpt ons om een nog beter beeld te krijgen
over de behoeften en vaardigheden in onze wijk.

hannyplomp
Getypte tekst
wijknetwerkfokkesteeg@gmail.com
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Getypte tekst
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hannyplomp
Getypte tekst



1. Ken je het Wijknetwerk Fokkesteeg? Zo ja, waarvan?

2. Welk cijfer geef jij voor het wonen in Fokkesteeg? Van 1 tot 10.

3. Wat zou het Wijknetwerk voor jou kunnen betekenen?

4. Is er iets dat je mist in de wijk?

5. Hoeveel sterren zou jij Wijknetwerk Fokkesteeg geven? Van 1 tot 5

Waarom?

Fokkesteeg Samen
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Getypte tekst
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Getypte tekst
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6. Wat vind jij leuk om te doen? (Hobby - interesse)

7. Is er iets dat jij aan anderen zou willen leren?

8. Wat zou je graag zelf willen leren?

9. Wil je één van je vaardigheden inzetten voor de wijk? Zo ja, welke?

10. Mis je mensen en gezelligheid om je heen?
Ja Nee Soms

Anders/toevoeging:



Fokkesteeg Samen
voor ontmoetingen

11. Kan jouw kennissenkring wel wat uitgebreider ?

12. Vind je dat je te weinig leuke bezigheden hebt?

13. Wil je wel iets ondernemen, maar niet alleen?

Ja Nee Soms

Anders/toevoeging:

Ja Nee Soms

Anders/toevoeging:

Ja Nee Soms

Anders/toevoeging:

Welke persoonlijke gegevens mogen wij van jou noteren?

Voornaam, achternaam:

Adres, postcode:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Leeftijd:

hannyplomp
Getypte tekst

hannyplomp
Getypte tekst

hannyplomp
Getypte tekst
(hoeft niet, wel fijn)

hannyplomp
Getypte tekst

hannyplomp
Getypte tekst
Ben je (bestuurs)lid van een organisatie die  actief is in de wijk? Welke? Wil je meer informatie en/of  samenwerkenmet Wijknetwerk Fokkesteeg?



Community building Fokkesteeg / wijkcentrum 
 
Denk je dat er in jouw buurt behoefte is aan een community 
building /wijkcentrum? 
Ja 
Nee 
Toelichting:  
 
 
 
 
 
Waarvoor zou je zelf naar het wijkcentrum toekomen? 
Ontmoeten 
Voor de gezelligheid 
Activiteiten  
Cursussen 
Ik zou helemaal niet naar het buurtcentrum toekomen 
Anders of welke activiteit? 
 
 
 
 
 
Hoe vaak zou je gebruik willen maken van het wijkcentrum? 
Elke dag 
Meerdere malen per week 
Een keer per week 
Een keer per maand 
Ik zou geen gebruik maken van het buurtcentrum 
Anders namelijk: 
 
 
 
 
 
Zou je het leuk vinden om als vrijwilliger te helpen in het 
wijkcentrum? 
Ja 
Nee 
Zo ja, vul hier uw e-mailadres en/of telefoonnummer in. 
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