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Welke activiteiten zou een wijkcentrum, buurt- of dorpshuis volgens u moeten bieden?
(U kunt meer dan 1 antwoord geven)
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1,194

Toelichting andere activiteiten die een wijkcentrum, buurt- of dorpshuis zou moeten bieden
Overzicht antwoorden: zie einde rapportage.
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Aan welke activiteit(en) heeft u de afgelopen twee jaar deelgenomen in een wijkcentrum, buurt- of dorpshuis?
(U kunt meer dan 1 antwoord geven)
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Toelichting andere activiteiten waaraan respondenten de afgelopen twee jaar hebben deelgenomen
Overzicht antwoorden: zie einde rapportage.
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Verwacht u de komende jaren deel te nemen aan activiteiten in een wijkcentrum, buurt- of dorpshuis?
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1,193

Aan welke activiteiten verwacht u de komende jaren (misschien) deel te nemen?
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Bent u bereid een (lage) bijdrage te betalen voor deze activiteit(en)?
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Zou u zelf actief willen zijn in een wijkcentrum, buurt- of dorpshuis?
(U kunt meer dan 1 antwoord geven)
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1,188

Toelichting respondenten die "iets anders" hebben ingevuld bij actief zijn in een wijkcentrum, buurt- of
dorpshuis
Overzicht antwoorden: zie einde rapportage.
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Hoeveel uur per week zou u zich hiervoor willen inzetten?
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Hoe belangrijk vindt u het dat er een wijkcentrum, buurt- of dorpshuis dichtbij uw woning is?
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Toelichting andere activiteiten die een wijkcentrum, buurt- of dorpshuis zou moeten bieden
<strong>Overzicht antwoorden: zie einde rapportage.</strong>
1. Verzorgen van gemeenschappelijke maaltijden, eten met elkaar verbind
2. buurtfeestjes of samelijk georganiseerde touren (wijn-/bier-proeverij, samen naar de heideweek gaan of ermee doen,...)
3. Alle activiteiten die zorgen dat buurtbewoners elkaar ontmoeten. Bijvoorbeeld: Ontmoetingsmogelijkheden Bijv. borreluurtje , eenmaal per maand
een restaurant. Culturele activiteiten door en voor dorpsgenoten: lezingen, optredens, tentoonstellingen, enz. Sport en spel; maandelijkse wandeling,
fietstochten vanuit het dorpshuis, enz Informatievoorzieningen/cursussen door en voor dorpsgenoten. (huisartsenpost/apotheek, makelaardij, tuincentra
(waterbeheer in tuin), enz.)
4. De meerpaal waar wij vrijwillers werk verricheten hebben deze acctiviteiten alle maal al het is heel fantasche en zijn daar heel veel plezier mee bezig
een pleum voor de meerpaal en hebben een goede berheerder.
5. Informatie over leefbaarheid en klimaat
6. De wijkcentra gebruiken als wijkpost voor politie/wijkagent
7. Zorg voor bejaardenhuisvesting met hulp naar behoefte.
8. Ik vindt het een verspilling van ruimte en geld. Gebouwen worden praktisch niet bezocht. Op een enkeling na.
9. Ook jeugd activiteiten in de buurthuizen, daar zijn ze voor gemaakt. Nu zitten er alleen oudere mensen, of de zalen worden verhuurd .
10. wij hebben zelf een ontmoeting centrum, maar die mogen we nu niet gebruiken
11. Info en begeleiding energietransitie
12. Samen op stap, dag tochtje.
13. ook zaken als hulpdiensten (sociaal gebied zoals Mekander etc, maar ook banken en politie bijv,, notarissen met spreekuren etc).
14. Contacten leggen tussen mensen die zich niet thuis voelen in deze maatschappij door "regenboog" problemen
15. er is geen wijkcentrum oid in deze buurt
16. Maaltijd voor alleenstaande, minima en vereenzaamde medebewoners. Meer omzien naar elkaar en zichtbaar zijn. Dat wil zeggen ook vanuit die
ouderen activiteiten laten verzinnen en uitvoeren voor de buurt... de mensen dus die niet naar het buurthuis komen. Laat hen aanbieden bij drukke
gezinnen bv het gras te maaien, op te passen (oppasoma of -opa). Koken of bakken voor gezinnen met kinderen bij verjaardagen. Actieve ouderen
betrekken dus bij de andere groepen... hen laten verbinden om samen het klimaat van het ONS te creëren... niet dat van ikke ikke. Ziek naar die
verbinding die de maatschappij alleen maar beter kan maken. Investeer!
17. Gemeente zou ruimte tegen laag tarief beschikbaar kunnen stellen voor grassroots projecten. Zo min mogelijk subsidie voor projecten zelf.
18. Mogelijkheid om contact te hebben over de inrichting van de wijk.
19. Iets voor goed Nederlands sprekende ouderen. Er is niets hier. Als er iets is dan in de winter in de avond. Ik durf hier niet in het donker op straat.
20. dat het tijd word dat de andere culturen leren omgaan met de nederlandse bewoners of toenadering met de nederlanders zoeken
21. Geen activiteiten
22. voordelige huurmogelijkheid voor sociaal-culturele activiteiten door bewoners zelf georganiseerd.
23. Bridge
24. Ik woon niet in een echte wijk, ik denk dat de antwoorden per wijk zouden moeten verschillen overigens.
25. Ik woon erg dicht bij buurtcentrum de Velder, en in het verleden werd er nog wel eens een bruiloft gehouden. Dit veroorzaakte vaak overlast. Ik vind
dat een buurtcentrum hiervoor niet de geschikte locatie is.
26. maar ik denk niet dat ik daar zelf aan ga meedoen
27. Een (gratis) plek voor overleggen over de buurt door mensen uit de buurt
28. Inventariseren wat wenselijk is voor de buurt en daar je aanbod op aanpassen.
29. Initiatieven ter verbetering van de wijk, samen met bewoners. Bijvoorbeeld een opruim dag of buurtwachters.
30. Een plek waar verenigingen samen kunnen komen. waar wij niet na een paar jaar weer weg moeten. Maar ook enkele kasten kunnen blijven staan.
31. Ruimte en faciliteiten voor buurtbijeenkomsten die de buurt zelf organiseert.
32. Activiteiten voor ouderen
33. In het buitengebied hebben we dat soort dingen niet nodig, we kennen elkaar.
34. Geen behoeft aan bovenstaande voorstellen
35. Ik ben 68 jaar en woon al vanaf mijn 5e jaar in Ede. Ik heb geen behoefte aan een wijkcentrum, buurt- of dorpshuis. Ik heb mijn hele leven ook
nooit een dergellijke instantie bezocht. Ik heb er danook geen behoefte aan.
36. Biljarten
37. Gezamenlijke activiteiten zoals koken / eten
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38. Geen. Wijkcentra en dorpshuizen leveren alleen een bijdrage voor bepaalde groepen in Ede, die sowieso al onevenredig veel grbuik maken van
gemeenschapsfaciliteiten, en onevenredig veel geld kosten. Deze groepen moeten gestimuleerd en gedwongen worden om hun eigen broek op te
gaan houden
39. Door inwoners georganiseerde activiteiten (kledingbeurs, boekenbeurs)
40. In toenemende mate zouden ze ook laagdrempelige voedselhulp moeten bieden! En dan vooral gezonde, voedzame maaltijden voor de
(ondervoede!!!!) oudere mensen die langer thuis moeten blijven wonen in deze 'participatiemaatschappij'.
41. Een leuk feestje
42. Ik ben geen buurthuis mens.
43. Bijeenkomst met meer inhoudelijk niveau zoals (boek)lezingen, Socratische dialoog - gespreksgroep, discussiegroep.
44. hier is zo iets maar werkt niet echt. over het algemeen zijn het hier ouderen bewoners.
45. De wijkagent, buurtbemiddeling, schone buurtcoaches
46. Op ons complex staat een Praathuis. Elke bewoner betaalt daar maandelijks € 1,50 voor. De toenmalige woonconsulent, hr. Hellegers, heeft
duidelijk aangegeven dat dit centrum voor elke bewoner is, echter de praktijk leert dat het centrum in beheer van een familie is gekomen en een grote
groep bewoners komt niet in het centrum. De groep die niet in het centrum komt is ook geen lid van de bewonersvereniging, om reden dat zij geen
behoefte hebben om zich daar vol te laten lopen. Woonstede grijpt ook niet in. Jammer!!
47. We hebben een goed buurthuis gehad maar moest zo nodig weg bezuinigt worden

Toelichting andere activiteiten waaraan respondenten de afgelopen twee jaar hebben
deelgenomen
<strong>Overzicht antwoorden: zie einde rapportage.</strong>
1. Kookworkshop indisch/ambonees koken
2. Repaircafe
3. Vergadering met gemeente Ede, vrijwilliger verkiezingen
4. Training vanuit cjg
5. Bennekom heeft geen buurthuis, toch?
6. Wij zijn daar vrijwillers.
7. Verkiezingen
8. Was weinig mogelijk om verband met corona.
9. Vrijwilliger wooncentrum Eureka.
10. Er is hier geen Dorpshuis/wijkcentrum
11. vrijwilligerswerk bij open tafel voor o.a. mensen met beperking
12. Betrokken bij Westhoffhuis
13. Stembureau
14. Het geven van cursussen en deelname aan buurt en gemeente overleg.
15. Stemmen
16. Nee, ik zal er geen gebruik van maken. Maar ik kan me voorstellen dat een multifunctioneel centrum veel kan betekenen voor mensen. Een
verkeerde keuze geweest van het rijk om alles weg te bezuinigen....
17. Resto van harte
18. Veteranen cafe ede
19. bibliotheek ook in buurthuis in Lunteren. ik ben nog te jong vind ik voor veelvuldig gebruik van dit soort zaken als koffie uurtje etc vind ik.
20. Stemmen, Vaccinatie
21. Eten
22. Geen enkele aktiviteit; op Enka is daar geen gelegenheid voor.
23. Tai Chi lessen
24. er is geen buurthuis oid in deze buurt
25. Er nergens aan meegedaan; ook geen behoefte
26. Niet in een buurthuis wel vanuit de kerk
27. Kerkelijk betrokken geweest met ouderen en financiering.
28. Buurt maaltijd
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29. Nadat ik nadat ik in de zorg werkte, 21 uur naar bed en 7.15 opstaan, lag ik op apegapen in mijn vrije dagen. Bovendien moest ik mijn oude vader
en moeder verzorgen. Toen zij waren overleden waren ik met pensioen was kwam de corona. Nu sta ik zonder familie, kennissen dagenlang binnen.
Bang om ziek te worden, wie verzorgt me?
30. Door de corona doe ik al lang niets...
31. vrijwilliger zijn
32. Kookte maandelijks bij de kolk
33. Informatieavond over de stadsvarkens
34. Zelf sociale bijeenkomsten zoals BBQ, Nieuwjaarsreceptie georganiseerd voor onze straat bij snoepwinkeltje Van de Boschpoort
35. Ik woon niet in een wijk
36. niet mobiel en Corona zijn spelbrekers
37. Ik ben vrijwilligster bij de kinderboerderij, wij hebben hier een peuterochend met allerlei nationaliteiten. Graag zouden we dit willen uitbreiden voor
ouderen.
38. Het Reparatie café
39. Geen een. Zonder corona-maatregelen waarschijnlijk ook geen een.
40. Geen
41. Wij hebben geen dorpshuis. Voor een culturele activiteit ga ik naar Cultura.
42. Vrijwilligerswerk bij het organiseren van activiteiten en evenementen.
43. kerkelijke activiteit
44. Zangclubs
45. vrijwilliger
46. Als buurtbemiddelaar heb ik diverse bemiddelingsgesprekken gevoerd.
47. Hier is geen van deze voorzieningen in Ede centraal
48. Het buurthuis (Ons eigen honk, van de bloemenbuurt) is de afgelopen 1,5 jaar niet open geweest door een zeker virus. Nu is het opgeheven.
49. Biljarten
50. Ben zelf interim Voorzitter van De Kolk
51. Ik was vrijwilliger bij het wijkcentrum
52. Kledingbeurs
53. corona
54. Geen buurthuis meer in de buurt.
55. Nog nooit, maar zou het wel graag doen als er een goed aanbod komt
56. Stemmen
57. actief als bestuurder van een buurtvereniging. Maken gebruik van aula schoolgebouw aan de oranjelaan. Heb ook al meerder keren bepleit dat
deze voorziening of gelijkwaardig gehandhaafd moet blijven indien het huidige schoolgebouw gesloopt gaat worden.
58. Verkiezingen
59. bestuursfunctie binnen een biljartvereniging
60. Geen makkelijke vraag in deze corona tijd. Er zijn amper activiteiten meer
61. Er is geen buurthuis in mijn wijk
62. Zijn net verhuisd naar deze buurt. Woonde eerst in ander deel van Ede
63. Vrijwilliger en bestuurslid
64. Afgelopen 2 jaar ben ik er niet meer geweest maar daarvoor ben ik jaren vrijwilliger geweest bij de open tafel en zondagmiddaginloop bij buurthuis
de Meerpaal.
65. Ik heb koffie gedronken bij een ander complex. De Bunschoterhof ligt een paar honderd van de Kleefsehof en daar is het goed toeven.
66. Lastig te beantwoorden ivm de COVID-19
67. Culinaire activiteit
68. Informatie/inspraak van de Gemeente Ede
69. ik ben nog goed zelfstandig en zoek mijn sport, cultuur, etc elders in de gemeente.
70. Als chronisch ziek kom ik alleen het huis uit als ik naar arts, tandarts, fysio of ziekenhuis moet.
71. Maaltijden bestellen bij de meerpaal
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Toelichting respondenten die "iets anders" hebben ingevuld bij actief zijn in een wijkcentrum,
buurt- of dorpshuis
<strong>Overzicht antwoorden: zie einde rapportage.</strong>
1. ik ben actief bij Cultura - Plussers de Inloopochtend
2. als vrijwillige zou ik graag mee willen doen aan verschillende acties, maar hier heb ik nog nooit iets over gelezen
3. Woon hier nog maar een jaar en ga hier naar op zoek. Voorlopig bezig met onderzoek energietransitie
4. in principe wil ik wel dingen voor de samenleving doen. Ik doe nu veel via kerkelijke activiteiten. Sluit niet uit dat ik ook voor het wijkcentrum een rol
wil vervullen.
5. Weet ik nog niet, maar als ik iets passend vindt wil ik best inzetten
6. Gastheer, informatie verstrekken, hulp voor anderen bijv. bij belastingen o.I. d.
7. Wellicht vrijwilliger
8. Helpen organiseren van informatie activiteiten
9. Ik ben verpleegkundige dus alleen als dat met mijn werk te organiseren valt. Werk zeer onregelmatig.
10. Weet ik nog niet, is afhankelijk van de vraag en het aanbod van het moment.
11. Onderhoud verzorgen van het wijkcentrum
12. Ik zou misschien mensen met simpele vragen verder kunnen helpen of helpen met taalles en dergelijke, maar niet in de nabije toekomst.
13. Een keer helpen bij een bepaald activiteit maar niet vast , omdat kleine kinderen heb.
14. Helpen met bijvoorbeeld activiteiten
15. Hulp in iedere vorm
16. Ik zou wel willen ondersteunen op een manier waarbij ik veel sociaal contact met mensen heb.
17. cursus geven
18. Ik ben lid van de VvE en help oudere bewoners bij dagelijkse problemen.
19. wellicht als er iets interessants op mijn pad komt
20. Misschien
21. Als vrijwilliger.
22. Wijkwerk is fantastisch voor plekken waar de kerk te klein of niet aanwezig is, sociale cohesie, welzijnswerk, ontmoeting voor jong en oud, ik werk
er met plezier aan mee binnen de kerk maar zie dat dit in Nederland steeds uitzonderlijker wordt, deze gaten in de samenleving zijn voor vele fnuikend
dus dat de overheid het probeert wat op te vangen is een mooie service.
23. Misschien.
24. ik ben al bestuurder bij 2 sportverenigingen en beoefen 3 sporten actief, en help daarnaast mensen met schulden / budgettaire ondersteuning. dus
vanuit die achtergrond misschien
25. Misschien in de toekomst. Naast mijn drukke baan in de specialistische GGZ heb ik nu geen ruimte om zoiets erbij te doen. Wel is een
dorp/buurthuis voor veel mensen een belangrijke ontmoetings-zingevende plek en kan bijdragen aan verminderen eenzaamheid.
26. Hand en span diensten
27. Een vorm van vrijwilligerswerk
28. meehelpen met taalcursussen voor NT2 mensen
29. Misschien een praktische kant maar wellicht ook beleidsmatig. Voorlopig nog even niet maar over aantal jaren is Dit best denkbaar.
30. Vrijwilligerswerk tzt wat nodig is.
31. incidenteel vrijwilligerswerk
32. vrijwilliger
33. Doe ik al bij cultura, malkander n de kinderboerderij.
34. Niet iets structureels maar meer incidenteel.
35. Geïnteresseerd als er een leuke mogelijkheid langs komt en past in mijn agenda
36. Ik wil wel bridgeles verzorgen
37. Ik ben 86 mijn tijd is helaas voorbij. Ben altijd actief geweest in mijn wijk Oud Ede zuid
38. Misschien als ik gepensioneerd ben, maar momenteel heb ik daar geen behoefte aan
39. Begeleiden van bezoekers, luisterend oor bieden.
40. Datgene wat vacant is en bij mij aansluit/past
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41. Ondersteunen van activiteiten
42. Ondersteunende functie evt. Facultatief dus afhankelijk van activiteit
43. Mee helpen met een activiteit
44. Iets van vrijwilligerswerk, maar niet in een bestuursfunctie.
45. Weet ik niet
46. als vrijwilliger
47. Weet niet
48. Misschien, ik heb me er nog nooit in verdiept.
49. Weet ik nog niet, hangt van de vraag af.
50. Misschien
51. Als gebruiker. Ik zit al in enkele vereniging als bestuurder. Zowel lokaal als landelijk.
52. Onderhoud ,koffie bediening ,jeugdbergeleiding bij sporten (zelf veel op de mtb in de gemeente)misschien eens jeugd mee nemen de kindertrack
op.
53. Als ik iets ga werken in de toekomst, zou ik wel vrijwilligerswerk willen doen, dat zou mogelijk in een dergelijk centrum kunnen.
54. Op dit moment geeft mijn werk daar geen (tijds)ruimte voor; mocht dat anders worden, dan wel.
55. Helpen bij uitvoering activiteiten die mij aanspreken
56. Het bezoeken van mensen.
57. Ik weet nog niet wat... Maar ik sta er niet negatief tegenover.
58. misschien bestuursfunctie
59. Ik zou hier graag ja antwoorden, maar de praktijk wijst meestal uit dat ik mijn vrije tijd toch liever vrij houdt. Het is al niet zoveel...
60. iets dat aansluit bij mijn mogelijkheden, maar ik ken geen buurtwerk, dus kan ook niet aangeven of ik er iets wil/kan doen.
61. Misschien
62. Ik ben vele jaren voorzitter geweest van de VvE van het wooncomplex en heb nu nog enigszins contact met andere vzs van andere VvE's
63. Vanuit ouderenorganisatie activiteiten organiseren voor ouderen
64. ik ben deelnemer aan activiteiten
65. bv bedienen , assisteren
66. leuke vrijwilligersfunctie
67. Ben actief in Cultura met de CoderDojo
68. Helpende hand
69. Wij zijn actief voor ander vrijwilligers werk
70. Er is geen buurthuis in mijn wijk. Ik ben wel betrokken bij de speelotheek als vrijwilliger
71. Geen idee maar ben benieuwd wat er mogelijk is
72. ik ben 88 jaar, ik denk dat men niet op mij zitten te wachten
73. Ik ben te oud 87 en heb 30 jaar in bestuur van de dorpsraad gezeten
74. Zou moeten zien wat er is aan vrijwillige inzet
75. misschien. Ligt er aan wat het is
76. Meewerken (dus anders dan organiseren) aan een activiteit
77. Slechts 1 antwoord mogelijk. Ik ben actief in buurthuis. Ik wil mede organiseren
78. Jammer dat eerdere activiteiten / aanbod hulp niet zijn gecontinueerd / gecommuniceerd door wijkvereniging.
79. In het park aan de Adamsdreef organiseer ik elk jaar een kinderspeelmiddag met springkussens , dames die schminken , een ballonnenclown ,een
kinderdraaimolen . er is gratis limonade en fruit. Dit betaal ik van de Ede-doet bonnen welke ik ophaal.in de wijk
80. 4 jaar in het bestuur van De Spil gezeten
81. Misschien koffie /thee o.i.d. Rond brengen
82. Adviseur
83. Ondersteunend bij maatschappelijke activiteiten
84. Koffie schenken o.i.d.
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