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Ja 21 100%

Nee 0 0%

Ja, ik weet ongeveer wat het project inhoudt 20 95.2%

Ja, maar ik weet er eigenlijk te weinig van 1 4.8%

Nee 0 0%

21 reacties
Alle reacties weergeven  Analyse publiceren

Overzicht

[Afbeelding]

Woon je in ons complex?

Kende je De Achtertuin al?

Hoe volg je De Achteruin?

Dit formulier bewerken
deachtertuin030@gmail.com

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XBxbhErmEP0uCq-MLjmbyXn7a5Wkek-AxzzYv7faWpI#gid=318075920
https://docs.google.com/forms/d/10FpQzf3suPFAxlrtq38tok9-6z7HWh9lYZaR6jpuf3Q/edit#start=publishanalytics
https://docs.google.com/forms/d/10FpQzf3suPFAxlrtq38tok9-6z7HWh9lYZaR6jpuf3Q/edit
https://plus.google.com/u/0/me
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niet, ik volg het project (nog) niet 1 4.8%

ik zie wel eens wat er gebeurt 10 47.6%

ik lees erover in de VvE Nieuwsbrief 6 28.6%

ik lees de flyers die (af en toe) in de portieken hangen 12 57.1%

ik heb wel eens op de website gekeken 8 38.1%

ik ben lid van de Facebookgroep en lees alles mee 12 57.1%

ik ben lid van de Facebookgroep maar kijk er niet zo vaak in 6 28.6%

ik ben actief betrokken 4 19%

Overig 2 9.5%

niet mijn voorkeur 4 19%

neutraal / weet niet 9 42.9%

voorkeur 3 14.3%

(VvE) Nieuwsbrief [Hoe zou je in de toekomst graag geïnformeerd worden over
de tuin?]

Flyers [Hoe zou je in de toekomst graag geïnformeerd worden over de tuin?]
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niet mijn voorkeur 5 23.8%

neutraal / weet niet 5 23.8%

voorkeur 6 28.6%

niet mijn voorkeur 3 14.3%

neutraal / weet niet 8 38.1%

voorkeur 6 28.6%

niet mijn voorkeur 4 19%

neutraal / weet niet 1 4.8%

voorkeur 16 76.2%

website [Hoe zou je in de toekomst graag geïnformeerd worden over de tuin?]

Facebook [Hoe zou je in de toekomst graag geïnformeerd worden over de
tuin?]

anders (als ingevuld bij de vorige vraag) [Hoe zou je in de toekomst graag
geïnformeerd worden over de tuin?]



29-03-15 14:45De Achtertuin in 2015 - enquête - Google Formulieren

Pagina 4 van 13https://docs.google.com/forms/d/10FpQzf3suPFAxlrtq38tok9-6z7HWh9lYZaR6jpuf3Q/viewanalytics

niet mijn voorkeur 3 14.3%

neutraal / weet niet 3 14.3%

voorkeur 1 4.8%

1 0 0%

2 0 0%

3 0 0%

4 6 28.6%

5 15 71.4%

volledig mee oneens 0 0%

niet echt mee eens 7 33.3%

neutraal / weet ik niet 2 9.5%

redelijk mee eens 10 47.6%

volledig mee eens 2 9.5%

Hoe sta je tegenover het initiatief als geheel?

de tuin voelt als van ons allemaal [Geef aan of je het eens bent met de
volgende stellingen]
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volledig mee oneens 5 23.8%

niet echt mee eens 7 33.3%

neutraal / weet ik niet 6 28.6%

redelijk mee eens 3 14.3%

volledig mee eens 0 0%

volledig mee oneens 0 0%

niet echt mee eens 3 14.3%

neutraal / weet ik niet 3 14.3%

redelijk mee eens 9 42.9%

volledig mee eens 5 23.8%

ik vind het te rommelig in de tuin [Geef aan of je het eens bent met de
volgende stellingen]

ik word voldoende geïnformeerd over de tuin [Geef aan of je het eens bent met
de volgende stellingen]

het initiatief draagt bij aan de kwaliteit van de tuin [Geef aan of je het eens
bent met de volgende stellingen]
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volledig mee oneens 0 0%

niet echt mee eens 0 0%

neutraal / weet ik niet 2 9.5%

redelijk mee eens 5 23.8%

volledig mee eens 14 66.7%

volledig mee oneens 0 0%

niet echt mee eens 0 0%

neutraal / weet ik niet 8 38.1%

redelijk mee eens 7 33.3%

volledig mee eens 6 28.6%

via de tuin, de borrels of de Facebookgroep krijg ik meer zicht op wat er speelt
in het complex [Geef aan of je het eens bent met de volgende stellingen]

via de tuin of de borrels heb ik nieuwe buren leren kennen [Geef aan of je het
eens bent met de volgende stellingen]
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volledig mee oneens 0 0%

niet echt mee eens 4 19%

neutraal / weet ik niet 8 38.1%

redelijk mee eens 2 9.5%

volledig mee eens 7 33.3%

volledig mee oneens 0 0%

niet echt mee eens 1 4.8%

neutraal / weet ik niet 6 28.6%

redelijk mee eens 11 52.4%

volledig mee eens 3 14.3%

ik voel me door dit initiatief meer thuis in het complex [Geef aan of je het eens
bent met de volgende stellingen]

ik vind dat het initiatief bijdraagt aan de veiligheid van de tuin [Geef aan of je
het eens bent met de volgende stellingen]
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volledig mee oneens 1 4.8%

niet echt mee eens 1 4.8%

neutraal / weet ik niet 2 9.5%

redelijk mee eens 9 42.9%

volledig mee eens 8 38.1%

volledig mee oneens 0 0%

niet echt mee eens 2 9.5%

neutraal / weet ik niet 3 14.3%

redelijk mee eens 8 38.1%

volledig mee eens 8 38.1%

er zouden meer activiteiten georganiseerd mogen worden in de tuin [Geef aan
of je het eens bent met de volgende stellingen]

ik heb wel eens last van de activiteiten in de tuin [Geef aan of je het eens bent
met de volgende stellingen]
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volledig mee oneens 15 71.4%

niet echt mee eens 4 19%

neutraal / weet ik niet 1 4.8%

redelijk mee eens 1 4.8%

volledig mee eens 0 0%

volledig mee oneens 0 0%

niet echt mee eens 1 4.8%

neutraal / weet ik niet 6 28.6%

redelijk mee eens 11 52.4%

volledig mee eens 3 14.3%

ik vind het belangrijk om ook zelf te investeren in mijn woonomgeving [Geef
aan of je het eens bent met de volgende stellingen]

Om de tuin goed voort te kunnen zetten hebben we meer mensen nodig die
actief meedoen. Wil jij meehelpen?
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Nee 3 14.3%

Ik twijfel 9 42.9%

Ja 9 42.9%

ik heb geen interesse in tuinieren 3 14.3%

ik heb er geen tijd voor 5 23.8%

ik voel geen aansluiting bij de mensen 0 0%

het is mij niet voldoende duidelijk hoe het werkt 1 4.8%

ik voel me te veel bekeken in de tuin 0 0%

omdat ik het helemaal anders zou willen doen 0 0%

Overig 2 9.5%

Indien je NIET mee wil doen, wat is daarvoor de reden?

Indien je WEL mee wil doen, hoe vaak zou je dat dan willen doen?
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een paar keer per jaar 4 19%

ongeveer één keer per maand 6 28.6%

eens in de één à twee weken 2 9.5%

weet ik nog niet 1 4.8%

Overig 0 0%

interesse 1 4.8%

tijd / prioriteit 12 57.1%

mensen 0 0%

onduidelijke informatie 3 14.3%

de opzet 0 0%

drempelvrees 1 4.8%

Overig 4 19%

Indien je twijfelt, wat is daarvoor de reden?

Hoe zouden we je over de streep kunnen trekken om je actief/actiever te
betrekken bij de tuin?

Ik ga eerder bij gezamenlijke activiteiten in de tuin werken. Alleen is zo alleen, ik voel me

dan eerder bekeken.

Actiever informatie verspreiden. Meer evenement voor bewoners? Open tuin-dag?

Ik ben erg blij met de what's app groep

dat is niet nodig. Is alleen kwestie van planning/juiste dagen die wel of niet in mijn agenda

past.

klussen op Facebook zetten waarop je je incidenteel kan inschrijven.

niks ligt volledig aan mijzelf.
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Wat mis je nog in de tuin? En wat zou je zelf willen doen om dat te regelen?

de natuurzone die we nog moeten aanleggen, kinderspeeltoestellen, meer mensen :)

Het zou van mij nog wel groter mogen.

extra bankjes/zitjes. maar is wellicht lastig voor maaiers

Zandbak :) Er van marktplaats plukken en neerzetten

meer zit ruimte, zodat je er lekker eens een krantje kunt lezen. Zelf hout (oude pallets)

aandragen om zo iets te kunnen maken.

Het is mij nog niet helemaal duidelijk wat elk jaar de plannen zijn m.b.t. poten en zaaien

van nieuwe dingen en wie hierin de regie heeft. Ik hoop daar meer duidelijkheid in te

krijgen door me dit jaar ook actief in te zetten, maar het heeft me er tot op heden van

weerhouden (niet alleen, maar wel deels) om actief deel te nemen. Ik heb voorgaande

jaren bijvoorbeeld wel me afgevraagd wat ik kon doen, maar doordat ik niet weet wat de

specifieke plannen zijn heb ik me er niet aan gewaagd.

Is er nog een antwoord dat je toe wil lichten?

Ik vind het een heel goed initiatief en hoop van harte dat het blijft. Helaas kan ik zelf geen

prioriteit hieraan geven, maar hoop dat andere bewoners wel zich willen/ kunnen inzetten

voor dit initiatief.

ik blijf het een top initiatief vinden!!

Heb je nog vragen of opmerkingen?

Ik vind de achtertuin er de laatste paar jaar flink op voorruit gegaan. Een erg leuk initiatief!

Ik vind het een erg leuk project, alleen erg jammer dat ik zelf geen tijd heb om er aan mee

te doen. Het maakt het een stuk gezelliger en ik voel me ook meer 1 met de

medebewoners.

Ik ben erg anthousiast over dit initiatief en doe graag mee. Als nieuwe bewoonster van dit

complex en liefhebber van tuinen zie ik graag veel gebeuren!

Goed initiatief!! Vooral mee doorgaan!

Ik voel me sinds de regelementen van de achtertuin niet meer vrij om in mijn eigen tuin te

BBQ-en en de vuurkorf aan te steken omdat er op facebook binnen een mum van tijd

geklaagd wordt over een BBQ die ergens aanstaat. Lijkt me lastig deze klaagcultuur weer

te veranderen, maar ik denk wel dat door facebookgroep en de officiele regelementen het

nu extra kracht heeft gekregen. Hiervoor lag er ook een grasveld en hadden we ook

weinig tot geen overlast. Van mij had het wat meer los ingezet mogen worden en als het

nodig was uiteindelijk een regelement opstellen. Maar ik kom graag helpen in de moestuin

als ik een keer kan op de voorgestelde datum.

Als je meer betrokken wil worden bij de tuin, vul dan hier je mailadres in (of


