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Uitslag Enquête 2019 – StadsdorpBuurt7 

 

Begin januari 2019 hebben 217 mensen, die op dat moment in het ledenbestand van 

StadsdorpBuurt7 stonden, een enquête ontvangen. Er zijn in totaal 67 reacties 

ontvangen, dat is 31%. Van deze 67 mensen hebben 8 mensen de enquête om 

diverse redenen niet ingevuld, maar daarbij wel aangegeven op de hoogte gehouden 

te willen worden van het wel en wee van het Stadsdorp. Uiteindelijk zijn er 59 

ingevulde antwoorden ontvangen (27%). 

9 van de 59 mensen hebben bij vraag 1 niets ingevuld. 

 

De maandelijkse buurtborrel (53%) en de koffie-inloop (42%) mogen zich in een 

levendige belangstelling verheugen, evenals de themabijeenkomst over het 

Levenseinde (49%). Van de activiteitsgroepen worden de Leeskringen, de 

Cultuurburen, de Eetkring en de Muziekgroepen het meest bezocht.  

 

Men kijkt weinig op de website, waarbij het Buurtnieuws met 61% bezoekers een 

gunstige uitzondering vormt. Men wil wel weten wat er in de buurt gebeurt, maar is 

(nog) niet geïnteresseerd in informatie over wonen en/of zorg of over andere 

persoonlijke hulpbronnen die op de website beschreven worden. Uit latere 

antwoorden blijkt ook, dat de Stadsdorpers vinden dat ze hier nog niet aan toe zijn.  

 

Vooral de mensen die deelnemen aan de activiteiten die het Stadsdorp biedt, zijn het 

met de stelling eens dat het prettig is om via het Stadsdorp meer mensen te 

ontmoeten. Als er ‘eens/oneens’ is ingevuld, dan komt dat meestal omdat men net 

nieuw is of nog niet aan activiteiten heeft deelgenomen. Deze mensen weten ook 

nog niet of ze via het Stadsdorp makkelijker een beroep op iemand in de buurt zullen 

doen. 

 

De belangrijkste redenen om lid te zijn van het Stadsdorp, zijn: 

1. Mensen ontmoeten, leren kennen; 

2. Gezellig samen dingen doen; 

3. Meedoen aan activiteiten in de buurt; 

4. Buurt beter leren kennen; 

5. Burenhulp (‘als ik er aan toe ben’, of ‘ga ik zeker tzt doen’); 
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6. Zorg om ontwikkelingen in de buurt. 

 

Volgens de respondenten moet er meer aandacht komen (informatief en/of actief) 

voor de volgende onderwerpen: 

- De ontwikkelingen in de buurt volgen en daar iets aan doen. Van gemeentelijk 

ingrijpen en het ontbreken van handhaving tot fijnstof, groen in de buurt, rol 

vastgoedsector, belangenbehartiging; 

- Het verder ontwikkelen van ‘modern nabuurschap’ en de samenhang tussen 

buurtbewoners; 

- Het betrekken van van oorsprong niet Nederlandse bewoners van onze buurt, 

migranten, expats; 

- Verjonging. 

 

Verder zou men ook aandacht voor de volgende onderwerpen willen vragen: 

Fitness, Yoga, Mahjong, stad ontdekken, kookworkshop, Engelse conversatie, 

nogmaals levenstestament, lezingen, culturele rondleidingen, toneelclub, leesclub, 

buurtgeschiedenis, snoeicursus/tuinbemesting, tafeltennis, filmclub, computerkennis 

up to date houden.  

 

De meeste leden hebben het te druk om ook daadwerkelijk een actieve bijdrage te 

leveren aan de verdere ontwikkeling van het Stadsdorp. Ook zijn ze nog vaak in het 

buitenland, zijn mantelzorger of hebben andere redenen om deze vraag met ‘nee’ te 

beantwoorden (29%). 54% weet het nog niet of geven aan dat het iets is voor ‘later’. 6 

mensen gaven te kennen dat ze al actief bezig zijn binnen het Stadsdorp of eventueel 

actiever willen worden. Met de mensen die zicht opgaven wordt contact opgenomen.  

 

Discussie 

 

Wat zeggen deze uitkomsten over hoe het er voor staat met ons Stadsdorp? We 

moeten voorzichtig zijn, zo’n peiling met een beperkt aantal vragen is slechts een 

momentopname . Met dat voorbehoud kunnen we zeggen dat Stadsdorpers 

tevreden zijn over het tot nu toe gebodene. Maar het aanbod van activiteiten lijkt 

nogal eenzijdig met activiteiten op huiskamerformaat (m.n. leeskringen) of 

buitenshuis (theater, museum of in de natuur), maandelijkse buurtborrel en koffie-

inloop in de horeca, twee of drie keer per jaar een grotere bijeenkomst in Wester- of 

Noorderkerk en verder de Nieuwsbrief als belangrijkste bindmiddel. Van de circa 220 

buurtgenoten die de Nieuwsbrief ontvangen doen ongeveer 70 mensen aan een 

(groeps)activiteit mee, met rond de 30 mensen aan 1 en rond de 40 mensen aan 2 of 

meerdere activiteiten. Wij zijn ervan overtuigd dat het aanbod gevarieerder zou 

kunnen zijn als we beschikken over meer geschikte en betaalbare locaties en hebben 

op dat gebied al enkele initiatieven ondernomen; meer hierover tijdens de 

vergadering. We denken dat we ons Stadsdorp daarmee levendiger en aantrekkelijker 

kunnen maken voor het bestaande ledenbestand en belangstelling kunnen wekken 
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bij nieuwe buurtgenoten. En zo hopen we ook meer mensen te kunnen ‘verleiden’ tot 

het meehelpen bij het organiseren van de activiteiten.  

 

Dat laatste zal zeker nodig zijn, want elk nieuwe activiteit vraagt extra inzet van 

menskracht en van extra financiële middelen. Als het gaat om een in 

stadsdorpverband nieuw thema als de zorg over de toeristische drukte en andere 

ontwikkelingen in de woonomgeving of om het serieus gaan streven naar 

‘verjonging’, zal het bovendien vragen om zorgvuldige afweging van wat wel en niet 

past bij het karakter van ons Stadsdorp.  

 

Het is duidelijk dat de benodigde extra inzet de krachten van de Kerngroep te boven 

gaat. Bij de inzet van de Kerngroep gaat het vooral om ondersteuning en niet om het 

organiseren van nieuwe activiteiten of het voortouw nemen bij actuele 

ontwikkelingen. We moeten er met z’n allen iets van maken, stelden we al in de 

inleiding van de laatste Nieuwsbrief. En we moeten er dus ook met z’n allen voor 

kiezen hoeveel we kunnen en willen realiseren van de rijke oogst aan ideeën en 

suggesties:  

• Waar leggen we prioriteiten?  

• Hoe vinden we meer geschikte en betaalbare locaties?  

• Hoe dagen we meer mensen uit om er hun schouders onder te zetten?  

• En hoe genereren we meer financiële armslag?  

 

Kortom, genoeg stof om te bespreken op de ALV!   

 


