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  In gesprek met & over Nieuwdorp 

Hallo,  

Wij willen graag met je in gesprek hoe je het leven in deze wijk ervaart. Dit doen we om een 
beter beeld te krijgen van de wijk en de inwoners. Hoe zie je je toekomst in de wijk? Wat vind 
je belangrijk als het gaat om sociale contacten? Wat zijn je behoeftes en wat zou je kunnen 
betekenen? Allemaal vragen die tijdens het gesprek langskomen. 

Heb je geen tijd maar wil je wel jouw stem laten horen? Vul dan onderstaande vragenlijst in.  
We maken bij het afgeven een afspraak om deze vragen bij jou thuis te komen ophalen of je 
kunt gebruik maken van de retourenveloppe.  
Uiteraard gaan we zorgvuldig met je gegevens om en verwerken we deze anoniem.  
Hieronder kun je daar toestemming voor geven.  
 
Waar we het allemaal voor doen? We werken samen aan een Nieuwdorp dat klaar is voor de 
toekomst, waarin inwoners naar elkaar omkijken en in goed contact samenleven. 
 
Bedankt voor je tijd en inzet! 
Projectgroep 360 graden Nieuwdorp 

Algemeen Naam: 

Adres:  

Leeftijd: 

Hoeveel jaar woon je in de wijk: 

Bezig met (school, werk, etc.): 

Toestemming om gegevens te verwerken / contact op te nemen: ja / nee  

Binding 1. In hoeverre ben je bekend met Nieuwdorp?  

• Waarom ben je in Nieuwdorp gaan wonen? 
 

• Voel je je onderdeel van een gemeenschap in de wijk? Zo ja, welke? 
 

• Weet je wat er speelt in de wijk? Zo ja, wat is dat dan volgens jou? 
 

 

2. Met welk deel van de wijk voel je je het meest verbonden? En waarom?  
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3. Hoe zie je jouw toekomst binnen Nieuwdorp? 

 

• Wil je er blijven wonen? Ja, waarom? Nee, waarom niet? 

 

• Wil je je inzetten voor de wijk? Zo ja, wat zou je kunnen doen?  

Zo nee, waarom niet? 

 

Netwerk 4. Welke contacten heb je in de wijk en wat doe je ermee? 

 

• Wie wil je leren kennen?  

 

• Wat heb je nodig om elkaar beter leren kennen? 

 

• Delen mensen hun zorgen? 

• Helpen mensen elkaar? 

Zelfstandig
heid/voorz
ieningen  

5. Welke waarde hecht je aan zelfstandigheid? 

 

• Wat regel je zelf? 

 

• Wat regel je samen met anderen? Met wie? 
 

o Weet je bij wie je terecht kan?  

o Wat heb je nodig om zelfstandig te worden/blijven? 

o Ben je bekend met het buurtcentrum? 
Weet je wat er te doen is en welke partijen er zijn gevestigd?  
(t.b.v. evaluatie doorvragen naar de 4 diensten: kunstcollectief, 
hulpmiddelen uitleen, voedselbank en Voor elkaar) 

 

• Waar loop je tegen aan? 

 

 


