
WijkAvond 
Woensdag 10 oktober 2018

19.30 - 21.00 uur
Bint-gebouw

Runweg 2b, Berlicum

  Het is
jouw wijk
dus laat

  wat van 
je horen!

Berlicum 
Westerbroek & Beekveld



We willen je uitdagen om mee te denken 
over hoe we samen met elkaar vorm kun-
nen geven aan ons ideale dorp. Daarom 
organiseert Welzijnsinstelling BINT samen 
met Met elkaar voor Mekaar (MevM) een  
WijkAvond voor alle inwoners van de 
wijken in Berlicum Zuid-West (zie kaartje) om 
met elkaar ideeën en acties uit te wisselen.

•	 Heb je ideeën over activiteiten die 
we in de wijk kunnen organiseren? 

•	 Over hoe we eenzaamheid bij      ou-
deren uit de wijk samen kunnen oplos-
sen? 

•	 Hoe houden we onze wijk schoon? 
•	 Hoe helpen we elkaar bij klussen en 

boodschappen? 
•	 Heb je kennis en vaardigheden die je 

wilt delen met andere wijkbewoners? 
•	 Heb je voorstellen waarmee we 

samen met elkaar de leefbaarheid in 
de wijk kunnen verbeteren? 

•	 Wat heb je te bieden aan andere wijk-
bewoners?

Kortom: alle ideeën en bijdragen om 
samen met elkaar een beter wijk te creëren 
zijn welkom!

U komt toch ook?

Wanneer: 
Woensdag 10 oktober 2018 van 
19.30 – 21.00 uur 
Waar? 
Gebouw Bint (bij sporthal) 
Runweg 2b
Berlicum
Voor wie? 
Alle inwoners uit Berlicum Zuid West (zie 
kaartje).
Ben je verhinderd, maar heb je wel ideeën, 
wensen of een aanbod? 
Mail ons:  
berlicum@bintwelzijn.nl
Vragen:
Bel 073-5515432 (Vincent of Paul)

Een mooi, veilig en betrokken wijk!  Dat willen we toch al-
lemaal?  Hoe kunnen we samen met elkaar de ideale wijk 
maken?  Overal in Nederland ontstaan burgerinitiatieven. 
Dat kan in onze wijk toch ook! 

Het is jouw wijk, dus laat je horen!



Graag vragen we u om uw aandacht en medewerking voor deze vragenlijst die gaat over de leefbaarheid in uw wijk.

Vragenlijst over vraag & aanbod in de wijk
Deze vragenlijst gaat over leefbaarheid en vraag & aanbod in onze wijk. Hiermee willen we wensen, behoeften en eigen 
aanbod t.a.v. de leefbaarheid in de wijk in beeld brengen, met als doel hierop te kunnen inspelen en vraag & aanbod 
hiervan op elkaar af te stemmen. De vragenlijst bestaat uit 13 vragen en het invullen neemt enkele minuten van uw tijd 
in beslag. We hopen dat u deze tijd ervoor wilt nemen. Uw antwoorden zijn anoniem. Wanneer u aan het eind van de en-
quête ervoor kiest uw e-mailadres in te vullen, kunnen wij u op de hoogte houden van de activiteiten die voortvloeien uit 
de WijkAvond. Daarnaast kunnen wij u dan benaderen over uw eventuele vraag en/of aanbod. Met de resultaten willen 
we actiepunten voor onze wijk maken die voor en door wijkbewoners uit te voeren zijn. We hopen dus op veel respons 
en vooral ook op uw persoonlijke bijdrage en aanbod van uw talenten voor onze wijk.

Waar en wanneer inleveren?
U kunt deze vragenlijst t/m 10 oktober inleveren:
⃝  In de brievenbus van Bint aan de Runweg 2B in Berlicum .
⃝  Tijdens de Dorpstafel elke maandag- en woensdagochtend van 
 10.00-12.00 in “ Den Durpsherd aan de Kerkwijk 61 in Berlicum
Dezelfde vragenlijst is ook digitaal in te vullen op: 
www.bintwelzijn.nl/enquete.html

Wij danken u alvast voor uw medewerking!

Beste wijkbewoner,

Vragenlijst
2.    Wat is uw leeftijd?1.  Wat is uw geslacht?

 ⃝  Man 
 ⃝   Vrouw 

3. Wat is uw voornaamste dagbesteding?
 ⃝  Betaald werk
 ⃝  Onbetaald werk/ Vrijwilligerswerk
 ⃝  Studerend/ Schoolgaand
 ⃝  Werkeloos/ Werkzoekend
 ⃝  Gepensioneerd
 

4.  Wat doet u in uw vrije tijd?
 (Meerdere antwoorden mogelijk)
 ⃝  Ik heb een hobby, nl:
 ⃝  Ik sport, nl:
 ⃝  Ik doe vrijwilligerswerk, nl:
 ⃝  Ik doe het volgende:

5.  Aan wat voor soort activiteiten in het  
 dorp zou u graag deel willen nemen?
  (Meerdere antwoorden mogelijk)
 ⃝  Geen
 ⃝  Sportactiviteiten
 ⃝  Spelactiviteiten
 ⃝  Klussen
 ⃝  Koken 
 ⃝  Muziek 
 ⃝  Repaircafé
 ⃝  Tuinieren
 ⃝  Creatieve activiteiten
 ⃝  Anders, namelijk:

1. Algemene gegevens 

2. Invulling vrije tijd
We willen een beeld krijgen waar een dorpsbewoner zijn of haar vrije tijd aan besteedt en waar behoefte aan is.

 ⃝  - 20 
 ⃝  20 t/m 35 
 ⃝  36 t/m 50

 ⃝  51 t/m 65 
 ⃝  65 +



6.  Vindt u het belangrijk om contacten met  
 uw wijkgenoten te hebben?
 ⃝  Belangrijk
 ⃝  Onbelangrijk

7.  Vindt u dat u voldoende contacten heeft  
 met uw wijkgenoten?
 ⃝  Voldoende
 ⃝  Onvoldoende

8. Vindt u het een goede zaak als bewoners  
 met elkaar gaan proberen het wonen en  
 leven in de wijk te verbeteren?
 ⃝  Belangrijk
 ⃝  Onbelangrijk

9. Zou u hieraan mee willen werken?
 ⃝  Ja 
 ⃝  Nee

10.  Zo ja, wat zou uw rol hierin kunnen zijn?  
 Wat heeft u te bieden aan anderen?   
 Wat zijn uw talenten?
 ⃝  Wandelen met ouderen (wellicht met rolstoel) 
 ⃝  Boodschappen doen
 ⃝  Groenvoorziening in het dorp op orde houden
 ⃝  Schoonmaken
 ⃝   Organiseren activiteiten in de wijk
 ⃝  Vergezellen bij problemen of eenzaamheid
 ⃝  Klusjes
 ⃝  Repaircafé
 ⃝  Administratie en formulieren invullen  
 ⃝  Zorg voor kinderen 
 ⃝  Gezellig een kopje koffie drinken bij iemand
 ⃝  Eten koken/ verzorging maaltijden
 ⃝  Begeleiding van buurt- of sportactiviteiten
 ⃝  Anders, namelijk: 

11.  Indien u iets te bieden heeft voor andere  
 wijkbewoners, op wat voor manier zou  
 u  dat willen doen?
 ⃝  Organisatie, bestuur en/of beheer 
 ⃝  Uitvoeren en/of begeleiden van activiteiten 
    in groepsverband
 ⃝  Uitvoeren en/of begeleiden van activiteiten  
    individueel
 ⃝  Anders, nl:

12.  Ik kan zelf  hulp gebruiken voor:
 ⃝  Ik heb geen hulp nodig  
 ⃝  Zorg 
 ⃝  Huishouding  
 ⃝  Hulp bij de opvoeding
 ⃝  Boodschappen  
 ⃝  Klussen in huis
 ⃝  Tuin  
 ⃝  Administratie
 ⃝  Vervoer  
 ⃝  Gezelschap
 ⃝  Eventuele toelichting: 

13.  Heeft u zelf ideeën over het verbeteren  
 van de leefbaarheid in het wijk?
 ⃝  Nee
 ⃝  Ja, nl:

3. Leefbaarheid dorp
Over of u prettig woont, hoe u de sociale contacten ervaart in het dorp en wat u zelf wil en kan betekenen voor het dorp!

• Wanneer u en/of uw huisgenoten belangstelling hebben om actief mee te helpen in het dorp of u heeft 
een vraag, dan kunt u hieronder uw gegevens invullen, zodat wij contact met u op kunnen nemen.

• Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, vul dan alléén uw emailadres in!

Naam: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Ik heb de volgende vraag en/of ik heb het volgende te bieden voor mijn dorp:

Inleveren enquête:  Brievenbus van Bint (bij sporthal) aan de Runweg 2B of bij
De Dorpstafel elke maandag en woensdag van 10.00 - 12.00 in Den Durpsherd  aan de Kerkwijk 61 in Berlicum.


