
Wijkagenda 2019-2020 van het wijkplatform Schilderskwartier.

Het wijkplatform Schilderskwartier heeft de afgelopen jaren met een zogenaamde 
wijkagenda gewerkt. In deze wijkagenda krijgen onderwerpen/thema’s die door een 
groot aantal wijkbewoners belangrijk worden geacht, specifieke aandacht gedurende 
een aantal jaren. De bedoeling is om deze onderwerpen regelmatig tijdens de 
maandelijkse vergaderingen van het wijkplatform aan de orde te laten komen. De 
voorbereiding hiervan vindt plaats in door het wijkplatform ingestelde werkgroepen, 
waarvan wijkplatformleden aangevuld met wijkbewoners met interesse voor het 
onderwerp deel uitmaken. Knelpunten en mogelijke oplossingen worden eerst binnen
de werkgroep en daarna in het wijkplatform besproken met het doel daarmee het 
woon- en leefklimaat binnen de wijk te vergroten. Zo is afgelopen jaren aandacht 
besteed aan o.a. veiligheid, milieu, openbare ruimte en sociale samenhang. 

Het is nu weer tijd om de wijkbewoners opnieuw te vragen naar wat hen zoal 
bezighoudt betreffende het reilen en zeilen in de wijk. Daarbij willen we vasthouden 
aan een aantal reeds in gang gezette activiteiten, te weten

1. De werkgroep “grijs en groen” die zich bezighoudt met het onderhoud en 
beheer van de grijze (straatwerk, verlichting, straatmeubilair etc.) en groene 
(bomen, openbare beplanting) ruimte willen we graag continueren.

2. De werkgroep “veiligheid”, die zich bezighoudt met verbetering van de 
veiligheid en bestrijding van overlast in de eigen woonomgeving willen we ook 
graag continueren.

3. De werkgroep “samen zijn, samen doen” die zich bezighoudt met sociale 
integratie en stimulering van de zorg voor elkaar in de eigen woonomgeving 
blijft ook doorgaan met haar activiteiten. 

Daarnaast is ruimte voor enkele nieuwe onderwerpen. Wij denken aan:

1. Openbare ruimte, schoon en heel. Wat kan er op dit gebied door bewoners, in 
samenwerking met de gemeente, binnen de eigen straat/buurt nog meer 
worden gedaan? 

2. Duurzaamheid, betaalbaar en toegankelijk. Hierbij willen we ons richten op 
alle onderwerpen over duurzaamheid m.u.v. de pilot aardgasvrij die voor een 
groot deel van de wijk al is gestart met haar activiteiten. 

3. Voorzieningen voor en door de wijk. Waaraan is behoefte en voor welke 
doelgroep? 

Om duidelijk te krijgen, waar de bewoners in de wijk belang aan hechten, willen we 
vragen om onderstaande korte enquête in te vullen. Dit kan zowel schriftelijk als 
digitaal. De schriftelijke reactie graag opsturen naar …… of inleveren bij…….. . 
De digitale enquête kan ingevuld worden via de website 
www.wijkplatformschilderskwartier.nl 

http://www.wijkplatformschilderskwarteir.nl/


Enquête ten behoeve van de wijkagenda 2019-2020.

1. Ik ben:
Man
Vrouw

2. Mijn leeftijd is:
< 25 jaar
>24 jaar en < 51 jaar
>50 jaar en <66 jaar
> 65 jaar

3. Mijn postcode is (dit willen we graag weten om te zien hoe de respons over de
wijk verdeeld is):

4. Drie werkgroepen worden gecontinueerd. Heeft u belangstelling voor 
participatie in één of meerder werkgroepen. Zo ja, welke:

Werkgroep “grijs en groen”
Werkgroep “veiligheid”
Werkgroep “samen zijn, samen doen”

5. Vindt u het van belang dat het wijkplatform de komende jaren aandacht 
besteedt aan het onderwerp “openbare ruimte, schoon en heel”?

Ja
Neen
Geen mening

6. Heeft u belangstelling om in een eventueel op te richten werkgroep voor dit 
thema te participeren? 

Ja
Neen

7. Vindt u het van belang dat het wijkplatform de komende jaren aandacht 
besteedt aan het onderwerp “duurzaamheid, betaalbaar en toegankelijk”?

Ja
Neen
Geen mening

8. Heeft u belangstelling om in een eventueel op te richten werkgroep voor dit 
thema te participeren? 

Ja
Neen



9. Vindt u het van belang dat het wijkplatform de komende jaren aandacht 
besteedt aan het onderwerp “voorzieningen voor en door de wijk”?

Ja
Neen
Geen mening

10.Heeft u belangstelling om in een eventueel op te richten werkgroep voor dit 
thema te participeren? 

Ja
Neen

11.Welke andere nog niet genoemde onderwerpen verdienen volgens u aandacht
in de wijkagenda?

12.Heeft u nog andere opmerkingen: 

Als u aangegeven hebt dat u graag wilt deelnemen aan een of meerdere 
werkgroepen, wilt u dan hieronder uw gegevens invullen. Wij gaan vertrouwelijk met 
deze informatie om en gebruiken dit alleen om u voor deze werkgroep(en) te 
benaderen.

Naam:

Adres:

E-mail: 

Telefoonnummer:

Dit is het einde van de enquête. Dank voor het invullen! 


