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Marktonderzoek Associatie (MOA) en mag het Fair Data Keurmerk voeren, waarmee wordt
aangetoond dat op verantwoorde wijze met data en persoonsgegevens wordt omgaan. Tevens
is Moventem aangesloten bij de Europese Vereniging voor Marktonderzoek (ESOMAR) en
wordt voldaan aan de Internationale Code voor Markt- en sociaalwetenschappelijk onderzoek.
Dit rapport is met grote zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat informatie fout
en/of onvolledig is. Moventem is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou
kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie.
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In het onderzoek zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen. In deze management samenvatting staan de belangrijkste resultaten per onderwerp
helder en overzichtelijk opgesomd.
Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
• Respondenten uit Langeweg hebben aangegeven van welke speelplekken in Langeweg zij gebruik maken. 65% maakt gebruik van de speeltuin op de
Kloosterlaan en 29% van de speelplek op de Ringweg/ Wethouder Trompersstraat.
•

De helft van de respondenten uit Zevenbergschen Hoek maakt gebruik van de speeltuinen De Vang en de speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek en 16%
van de speelplek op de Olavstraat. 8% gebruikt de speeltuin op de Sporenbergstraat.

•

52% van de respondenten uit Standdaarbuiten maakt gebruik van de speeltuin De Wieken, 42% van speeltuin Dansvlinder en 29% van de speelplek Groene
Slinger/ Markiezenlaan. 33% maakt geen gebruik van de genoemde speelplekken.

Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken
• Aan de respondenten uit Langeweg is gevraagd of zij bij één of meerdere locaties van speelplekken in de buurt wonen. 37% woont in de buurt van de speeltuin
op de Kloosterlaan en 19% woont in de buurt van de speeltuin op de Ringweg/ Wethouder Trompersstraat.
•

32% van de respondenten uit Zevenbergschen Hoek woont in de buurt van speelplek De Vang en 29% in de buurt van Speeltuinvereniging in Zevenbergschen
Hoek. Ongeveer een kwart woont in de buurt van de speelplekken op Sporenbergstraat en de Olavstraat.

•

20% van de respondenten uit Standdaarbuiten woont in de buurt van de speeltuin De Wieken en 17% woont in de buurt van de speeltuin op de Groene Slinger/
Markiezenlaan. Meer dan de helft woont niet in de buurt van een speelplek (56%).

Nieuw voorstel voor speelplekken
• De helft van de respondenten uit Langeweg vindt de voorgestelde locatie, de Mauritiusstraat, een geschikte plek voor een nieuwe speelplek, tegenover 22% die
dit niet vindt. Deze laatste groep benoemt dat deze locatie te ver van het centrum van Langeweg af ligt. 47% vindt de voorgestelde leeftijdscategorie van tot 8
jaar goed en 18% vindt dit slecht.
•

Ongeveer twee derde (66%) van de respondenten uit Langeweg is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er voor alle
kinderen op loopafstand een speelplek is’. 11% is het hier (helemaal) mee oneens en 15% heeft ‘niet eens/ niet oneens’ geantwoord.
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•

47% van de respondenten uit Zevenbergschen Hoek vindt de locatie voor de nieuwe kleinere speelplek aan de Sporenbergstraat geschikt. 21% vindt dit niet. Zij
geven met name aan dat zij hier geen nieuwe woningen willen. 45% is het eens met de voorgestelde leeftijdscategorie van tot 13 jaar, tegenover 16% die het
daar oneens mee is.

•

47% van de respondenten uit Zevenbergschen Hoek is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er voor alle kinderen op
loopafstand een speelplek is’. Ongeveer een kwart (26%) is het hier (helemaal) mee oneens en 21% heeft ‘niet eens/ niet oneens’ geantwoord.

•

44% van de respondenten uit Standdaarbuiten vindt de locatie voor de nieuwe speelplek aan de Oudendijk/ Markweg geschikt. 32% vindt dit niet. Zij geven met
name aan dat deze locatie ver van het centrum af ligt en dat er daar te veel (te hard rijdend) verkeer is. 60% is het eens met de voorgestelde leeftijdscategorie
van tot 13 jaar, tegenover 11% die het daar oneens mee is.

•

62% van de respondenten uit Standdaarbuiten is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er voor alle kinderen op
loopafstand een speelplek is’. 14% is het hier (helemaal) mee oneens en 18% heeft ‘niet eens/ niet oneens’ geantwoord.

•

Aan de respondenten uit Zevenbergen Centrum is gevraagd wat zij een goede locatie zouden vinden voor kinderen tot 8 jaar. Zij benoemen onder andere het
Julianaplantsoen, de markt, de Molenbergstraat, Kasteeltuin, de haven en de Dr. Arienslaan.

Ideeën van inwoners
• Veiligheid (45%), diversiteit aan speeltoestellen (18%), schoon (16%) en uitdaging (16%) worden door respondenten als belangrijkste kenmerken voor een
speelplek genoemd. Speelplekken kunnen worden gebruikt als ontmoetingsplek voor jong en oud door er voornamelijk bankjes te plaatsen (32%), speel-, sporten ontmoetingsvoorzieningen voor iedere leeftijd te mixen (13%) en door (picknick-)tafels te plaatsen (11%).
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In opdracht van gemeente Moerdijk heeft Moventem een onderzoek over een aantal speelplekken in de gemeente uitgevoerd.
Dataverzameling
Alle 2.844 huishoudens uit Langeweg, Zevenbergschen Hoek, Standdaarbuiten en Zevenbergen centrum uitgenodigd om deel te nemen aan dit onderzoek.
De inwoners hebben de mogelijkheid gehad om de vragenlijst in te vullen tussen 28 juni en 18 juli 2021.
Respondenten
In totaal hebben 234 inwoners de vragenlijst volledig ingevuld. Een respons-rate van 8%. Met het aantal respondenten (234) kunnen met een betrouwbaarheid van
95% en een foutmarge van 6,29% uitspraken worden gedaan over de populatie.
Door routes in de vragenlijst en vragen waarbij meerdere antwoorden mogelijk zijn, kan het voorkomen dat het aantal respondenten en/of het aantal antwoorden
niet overal gelijk is in deze rapportage. Om deze redenen wordt ter volledigheid bij de resultaten aangeven hoeveel respondenten (‘n’) de betreffende vraag
hebben beantwoord. Door afrondingsverschillen telt niet alles op tot 100%. Bij sommige vragen konden respondenten meerdere antwoorden geven. Het totale
percentage komt dan hoger dan 100% te liggen.
Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk worden de resultaten besproken. De resultaten van dit onderzoek worden besproken door diagrammen en tabellen. De resultaten zijn
opgesplitst in de verschillende onderwerpen en thema’s die aan bod zijn gekomen in de vragenlijst. Zo kunt u gemakkelijk per onderwerp zien wat de mening van
de respondenten is.
In bijlage 1 van deze rapportage staan de achtergrondgegevens van de respondenten weergegeven. Deze bijlage is aan het einde van deze rapportage te vinden.
In bijlage 2 van deze rapportage wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en representativiteit van de resultaten. Deze bijlage is aan het
einde van deze rapportage te vinden.
Er is een aantal open vragen gesteld aan de respondenten. Alle open antwoorden worden getoond in ‘Bijlagenboek bij Rapportage Inzicht wensen speelplekken’.
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Deze en de volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die in Langeweg wonen.
Van welke locaties van speelplekken maakt u nu gebruik? (n=68)
Meer antwoorden mogelijk

Respondenten uit Langeweg hebben aangegeven van welke speelplekken in Langeweg zij gebruik maken. 65% maakt
gebruik van de speeltuin op de Kloosterlaan en 29% van de speelplek op de Ringweg/ Wethouder Trompersstraat.
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Langeweg - Kloosterlaan
Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Kloosterlaan? (n=44)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Kloosterlaan? (n=44)

De meeste respondenten bezoeken de speelplek aan de Kloosterlaan om spelende
kinderen te begeleiden (70%). Dit doen zij met name 1 keer per week of vaker (73%).
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Wat vindt u van de locatie van speelplek
Kloosterlaan? (n=44)
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Wat vindt u goed aan speelplek Kloosterlaan? (n=44)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

Des te groter het woord, des te vaker genoemd.
Dit geldt voor alle woordenwolken in dit rapport.

Respondenten vinden de locatie veelal goed (48%). Het beste aan deze speelplek vinden respondenten de goede locatie, afscherming van de weg en de ruimte.
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Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Kloosterlaan? (n=44)
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Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
Kloosterlaan? (n=44)
Meer antwoorden mogelijk

“Meer speeltoestellen voor jong en oud.”

“Vernieuwde speeltoestellen van deze tijd waar ruimte is
voor kinderen om te leren en ontdekken. Een
natuurspeeltuin en/of sporttoestellen voor jong/oud.”

“Nieuwe toestellen met meer variatie.”

“Andere speeltoestellen van hout. Een brede lage glijbaan
van een heuveltje af zodat kleine kinderen zonder hulp
kunnen spelen. Een stuk met zand is ook fijn.”

De meeste bezoekers van de speeltuin op de Kloosterlaan ervaren geen overlast bij hun bezoek. Een kwart ervaart overlast door hondenpoep en 14% door zwerfvuil.
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Langeweg – Ringweg/ Wethouder Trompersstraat
Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Ringweg/ Wethouder Trompersstraat? (n=20)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Ringweg/ Wethouder Trompersstraat? (n=20)

Let op: door het lage aantal respondenten zijn de resultaten voor de speelplek Ringweg/ Trompersstraat indicatief.
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek Ringweg/
Wethouder Trompersstraat? (n=20)
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Wat vindt u goed aan speelplek Ringweg/ Wethouder
Trompersstraat? (n=20)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

15

2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Ringweg/ Wethouder Trompersstraat? (n=20)

Gemeente
Moerdijk

Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek Ringweg/
Wethouder Trompersstraat? (n=20)
Meer antwoorden mogelijk

“Geheel nieuw met ruimere opzet en meer speeltoestellen welke
onderhouden worden. Ook de ruimte/de zandbak dient
regelmatig onderhouden te worden.”

“Het zand mag wel eens goed aangevuld en een paar
leuke toestellen er bij.”

“Meer speeltoestellen en beter onderhoud.”

“Speelhuis. Glijbaan. Ander soort klimtoestel. Niet alleen
verticaal. Draaimolentje voor de kleintjes.”

Hier staan linksboven een aantal antwoorden weergegeven. Alle open antwoorden staan weergegeven in het bijlagenboek.
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Deze en de volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die in Zevenbergschen Hoek wonen.
Van welke locaties van speelplekken maakt u nu gebruik? (n=38)
Meer antwoorden mogelijk

Aan de respondenten uit Zevenbergschen Hoek is gevraagd van welke speelplekken in Zevenbergschen Hoek zij
gebruik maken. De helft maakt gebruik van de speeltuinen De Vang en de Speeltuinvereniging in Zevenbergschen
Hoek en 16% van de speelplek op de Olavstraat. 8% gebruikt de speeltuin op de Sporenbergstraat.
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Zevenbergschen Hoek – De Vang

Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek De
Vang? (n=19)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
De Vang? (n=19)

Let op: door het lage aantal respondenten zijn de resultaten voor de speelplek De Vang indicatief.
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
De Vang? (n=19)
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Wat vindt u goed aan speelplek De Vang? (n=19)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
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Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek De
Vang? (n=19)
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Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
De Vang? (n=19)
Meer antwoorden mogelijk

“Iets meer prullenbakken en grotere schommel en wipwap en het
oude klimrek terug.”

“Ik zou het wat meer verdelen voor verschillende
leeftijden, eventueel een basketbal pleintje er bij.”

“Meer speeltoestellen / groter speeltoestel met meerdere
speelmogelijkheden.”

“Ook voor echt kleine kinderen iets regelen.”
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Zevenbergschen Hoek – Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek
Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek? (n=19)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek? (n=19)

Let op: door het lage aantal respondenten zijn de resultaten voor de speelplek Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek indicatief.
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Wat vindt u van de locatie van speelplek
Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek? (n=19)
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Wat vindt u goed aan speelplek Speeltuinvereniging in
Zevenbergschen Hoek? (n=19)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek? (n=19)
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Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek? (n=19)
Meer antwoorden mogelijk

“Enkele speeltoestellen vervangen / vernieuwing in het aanbod. Kunstgras
vervangen. Hoek rondom zandbak en waterspeelplaats opknappen.”

“Meer toestellen voor kleinere kinderen en uitbreiding van
de horeca. Ruimere openingstijden.”

“Ik vind dit een prima accommodatie,
hoogstens wat speeltoestellen upgraden.”

misschien

“Meer mogelijkheden voor de wat oudere kinderen.”
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Zevenbergschen Hoek – Olavstraat

Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Olavstraat? (n=6)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Olavstraat? (n=6)

Let op: door het lage aantal respondenten zijn de resultaten voor de speelplek Olavstraat indicatief.
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Olavstraat? (n=6)
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Wat vindt u goed aan speelplek Olavstraat? (n=6)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
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Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Olavstraat? (n=6)
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Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
Olavstraat? (n=6)
Meer antwoorden mogelijk

“Meer neerzetten, bijvoorbeeld een klimrek of dubbele schommel
in plaats van één. Richten op basisschoolleeftijd. En een bankje
voor de ouders om op te zitten.”

“Groter maken en meer toestellen.”

“Meer toestellen met name voor peuters / kleuters. Zij
wachten samen met ouders tot broers/zussen klaar zijn
op school. Een schommel delen met zoveel kinderen is
weinig. Ook de locatie bij het gemeenschapshuis maakt
dat er regelmatig kinderen zijn.”

“Meer speeltoestellen. Één schommel is veel te weinig.”
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Zevenbergschen Hoek – Sporenbergstraat

Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Sporenbergstraat? (n=3)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Sporenbergstraat? (n=3)

Let op: door het lage aantal respondenten zijn de resultaten voor de speelplek Sporenbergstraat indicatief.
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Sporenbergstraat? (n=3)
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Wat vindt u goed aan speelplek Sporenbergstraat? (n=3)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
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Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Sporenbergstraat? (n=3)
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Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
Sporenbergstraat? (n=3)
Meer antwoorden mogelijk

“Meer speeltoestellen en beter onderhouden.”

“Meer variatie, meer natuurlijk speelmateriaal, mogelijk
een verhalencirkel. Het veld met de bossage er omheen
is uitermate geschikt om een avonturen-groene-speeltuin
aan te leggen.”

“Zorg ik dat er geen toegang van verkeer mogelijk is en
kinderen onbezorgd kunnen spelen en niet hoeven op te
letten dat ze voor hun sokken gereden worden.”
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Deze en de volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die in Standdaarbuiten wonen.
Van welke locaties van speelplekken maakt u nu gebruik? (n=84)
Meer antwoorden mogelijk

Respondenten uit Standdaarbuiten hebben aangegeven van welke speelplekken in Standdaarbuiten zij gebruik
maken. 52% maakt gebruik van de speeltuin De Wieken, 42% van speeltuin Dansvlinder en 29% van de
speelplek Groene Slinger/ Markiezenlaan. 33% maakt geen gebruik van de bovengenoemde speelplekken.
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Standdaarbuiten – De Wieken

Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek De
Wieken? (n=44)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
De Wieken? (n=44)

De meeste respondenten bezoeken de speelplek De Wieken om spelende kinderen te begeleiden (70%). Dit doen zij met name 1 keer per week of vaker (57%).
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
De Wieken? (n=44)
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Wat vindt u goed aan speelplek De Wieken? (n=44)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

Respondenten vinden de locatie veelal goed (66%). Het beste aan deze speelplek vinden respondenten de diverse speeltoestellen, de kabelbaan en de ruimte.
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Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek De
Wieken? (n=44)
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Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
De Wieken? (n=44)
Meer antwoorden mogelijk

“Een Skatebaan in Standdaarbuiten zou mooi zijn. Dat willen
de kids al jaren, zoals in Zevenbergen.”

“Meer toestellen, zorgen dat het regenwater makkelijker
weg kan lopen en vooral uitbreiden!”

“Voetbalveld volledig vervangen door goede ondergrond
en juiste grassoort. Hoge palen met netten achter de
goaltjes zodat de bal niet te ver weg rolt als je mis
schiet.”

“Schommels plaatsen. Een bankje of bankjes plaatsen
zodat het ook echt een ontmoetingsplek wordt voor jong
én oud . Een gewone wip plaatsen en nog een meer
spectaculair toestel erbij plaatsen zodat het als een echte
speeltuin gaat lijken.”

De meeste bezoekers van de speeltuin De Wieken ervaren geen overlast bij hun bezoek. 16% ervaart overlast door hondenpoep en 14% door hangjongeren.
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Standdaarbuiten – Dansvlinder
Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Dansvlinder? (n=35)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Dansvlinder? (n=35)

De meeste respondenten bezoeken de speelplek Dansvlinder om spelende kinderen te begeleiden (74%). Dit doen zij met name 1 keer per maand (26%).
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Dansvlinder? (n=35)
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Wat vindt u goed aan speelplek Dansvlinder? (n=35)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk

Respondenten vinden de locatie veelal goed (49%). Het beste aan deze speelplek
vinden respondenten de diversiteit aan speeltoestellen, de mooie locatie en de ruimte.
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Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Dansvlinder? (n=35)
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Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
Dansvlinder? (n=35)
Meer antwoorden mogelijk

“Een skatebaan voor jongeren tussen de 10 en 16 jaar.”

“Meer voor kleinere kinderen met daar omheen een hek
zodat ze niet zomaar bij het water kunnen.”

“Omheining plaatsen en speeltoestellen toevoegen voor
kleinere kinderen.”

“Maar speeltoestellen voor jongere en wat oudere kinderen
en een picknick tafel om gezellig aan te zitten.”

De meeste bezoekers van de speeltuin Dansvlinder ervaren geen overlast bij hun bezoek. 17% ervaart overlast door zwerfvuil en door hangjongeren.
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Standdaarbuiten – Groene Slinger/ Markiezenlaan
Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Groene Slinger/ Markiezenlaan? (n=24)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Groene Slinger/ Markiezenlaan? (n=24)

Let op: door het lage aantal respondenten zijn de resultaten voor de speelplek Groene Slinger/ Markiezenlaan indicatief.
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Groene Slinger/ Markiezenlaan? (n=24)

Gemeente
Moerdijk

Wat vindt u goed aan speelplek Groene Slinger/
Markiezenlaan? (n=24)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Groene Slinger/ Markiezenlaan? (n=24)

Gemeente
Moerdijk

Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
Groene Slinger/ Markiezenlaan? (n=24)
Meer antwoorden mogelijk

“Alles vernieuwen. De zandbak wordt gezien als kattenbak en
de speeltoestellen zijn enorm verouderd en kwetsbaar. Geeft
geen veilige indruk.”

“Zandbak en wipkip vernieuwen. De rest verwijderen en
vervangen voor andere speeltoestellen, zoals een
glijbaan, schommel of trampoline.”

“Nieuwe toestellen, een glijbaan, klimrek, meer bankjes,
een schommel en misschien een goaltje. Gewoon een
moderne speeltuin.”

“Een andere zandbak en nieuwe speeltoestellen voor
kleinere kinderen.”
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Standdaarbuiten – Ridderzwam
Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Ridderzwam? (n=14)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Ridderzwam? (n=14)

Let op: door het lage aantal respondenten zijn de resultaten voor de speelplek Ridderzwam indicatief.

40

2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Ridderzwam? (n=14)

Gemeente
Moerdijk

Wat vindt u goed aan speelplek Ridderzwam? (n=14)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Ridderzwam? (n=14)

Gemeente
Moerdijk

Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
Ridderzwam? (n=14)
Meer antwoorden mogelijk

“Nieuwe toestellen: het is sterk verouderd en ik mis heel erg een bankje en
prullenbak om erbij te zitten!”

“Omheining, meer speeltoestellen en bankje.”

“Wat verhogingen. Een wipkip vervangen voor een ander
draai-, schommel- of klouterspeeltuigje.”

“Alle toestellen een lik verf geven en de wippertjes goed
vastzetten en misschien nog een speeltoestel erbij.”

42

2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Standdaarbuiten – Sportstraat/ Dr. Poelstraat
Wat is/zijn uw reden(en) voor het bezoek aan speelplek
Sportstraat/ Dr. Poelstraat? (n=6)
Meer antwoorden mogelijk

Hoe vaak maakt u (of uw kinderen) gebruik van speelplek
Sportstraat/ Dr. Poelstraat? (n=6)

Let op: door het lage aantal respondenten zijn de resultaten voor de speelplek Sportstraat/ Dr. Poelstraat indicatief.
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Sportstraat/ Dr. Poelstraat? (n=6)

Gemeente
Moerdijk

Wat vindt u goed aan speelplek Sportstraat/ Dr.
Poelstraat? (n=6)
Maximaal 3 antwoorden mogelijk
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2.1 Evaluatie van gebruikers van huidige speelplekken
Stel, u heeft voldoende geld om de speelplek te
verbeteren. Wat zou u dan veranderen aan speelplek
Sportstraat/ Dr. Poelstraat? (n=6)

Gemeente
Moerdijk

Ervaart u als bezoeker overlast bij speelplek
Sportstraat/ Dr. Poelstraat? (n=6)
Meer antwoorden mogelijk

“Diverse toestellen afzetten met een hek en de beplanting
aanpakken en beter onderhouden”

“Een schommel of zo'n hangschommel, een kleine
glijbaan en draaitol toevoegen. Ook zou ik een omheining
plaatsen, omdat hier toch wel heel veel verkeer komt.”

“Ik zou in de buurt van de tennis- en voetbalvereniging
graag een multifunctioneel speelplein/+terrein willen
maken.”
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Deze en de volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die in Langeweg wonen.

Bij welke locatie(s) van speelplekken woont u in de buurt? (n=68)
Meer antwoorden mogelijk

Aan de respondenten uit Langeweg is gevraagd of zij bij één of meerdere locaties van speelplekken in de buurt wonen. 37% woont in
de buurt van de speeltuin op de Kloosterlaan en 19% woont in de buurt van de speeltuin op de Ringweg/ Wethouder Trompersstraat.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Langeweg – Kloosterlaan
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Kloosterlaan? (n=25)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
Kloosterlaan? (n=25)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
Kloosterlaan? (n=25)
Meer antwoorden mogelijk

Let op: door het lage aantal
respondenten zijn de resultaten voor de
speelplek op de Kloosterlaan indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Langeweg – Ringweg/ Wethouder Trompersstraat

Wat vindt u van de locatie van speelplek Ringweg/
Wethouder Trompersstraat? (n=13)

Wat vindt u als omwonende van speelplek Ringweg/
Wethouder Trompersstraat? (n=13)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek Ringweg/
Wethouder Trompersstraat? (n=13)
Meer antwoorden mogelijk

Let op: door het lage aantal
respondenten zijn de resultaten voor
de speelplek op de Ringweg/
Wethouder Trompersstraat indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Deze en de volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die in Zevenbergschen Hoek wonen.
Bij welke locatie(s) van speelplekken woont u in de buurt? (n=38)
Meer antwoorden mogelijk

Respondenten uit Zevenbergschen Hoek hebben aangegeven of zij bij één of meerdere locaties van speelplekken in de
buurt wonen. 32% woont in de buurt van speelplek De Vang en 29% in de buurt van Speeltuinvereniging in
Zevenbergschen Hoek. Ongeveer een kwart woont in de buurt van de speelplekken op Sporenbergstraat en de Olavstraat.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Zevenbergschen Hoek – De Vang

Wat vindt u van de locatie van speelplek
De Vang? (n=12)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
De Vang? (n=12)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
De Vang? (n=12)
Meer antwoorden mogelijk
Let op: door het lage aantal
respondenten zijn de resultaten voor
de speelplek De Vang indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Zevenbergschen Hoek – Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek? (n=11)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek? (n=11)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
Speeltuinvereniging in Zevenbergschen Hoek? (n=11)
Meer antwoorden mogelijk
Let op: door het lage aantal respondenten zijn de
resultaten voor de speelplek Speeltuinvereniging
in Zevenbergschen Hoek indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Zevenbergschen Hoek – Sporenbergstraat
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Sporenbergstraat? (n=10)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
Sporenbergstraat? (n=10)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
Sporenbergstraat? (n=10)
Meer antwoorden mogelijk

Let op: door het lage aantal respondenten
zijn de resultaten voor de speelplek op de
Sporenbergstraat indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Zevenbergschen Hoek – Olavstraat
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Olavstraat? (n=9)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
Olavstraat? (n=9)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
Olavstraat? (n=9)
Meer antwoorden mogelijk
Let
op:
door
het
lage
aantal
respondenten zijn de resultaten voor de
speelplek op de Olavstraat indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Deze en de volgende vragen zijn alleen beantwoord door respondenten die in Standdaarbuiten wonen.
Bij welke locatie(s) van speelplekken woont u in de buurt? (n=84)
Meer antwoorden mogelijk

Aan de respondenten uit Standdaarbuiten is gevraagd of zij bij één of meerdere locaties van speelplekken in de
buurt wonen. 20% woont in de buurt van de speeltuin De Wieken en 17% woont in de buurt van de speeltuin op
de Groene Slinger/ Markiezenlaan. Meer dan de helft woont niet in de buurt van een speelplek (56%).
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Standdaarbuiten – De Wieken
Wat vindt u van de locatie van speelplek
De Wieken? (n=17)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
De Wieken? (n=17)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
De Wieken? (n=17)
Meer antwoorden mogelijk
Let op: door het lage aantal respondenten zijn de
resultaten voor de speelplek De Wieken indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Standdaarbuiten – Groene Slinger/ Markiezenlaan
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Groene Slinger/ Markiezenlaan? (n=14)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
Groene Slinger/ Markiezenlaan? (n=14)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
Groene Slinger/ Markiezenlaan? (n=14)
Meer antwoorden mogelijk
Let op: door het lage aantal respondenten
zijn de resultaten voor de speelplek op de
Groene Slinger/ Markiezenlaan indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Standdaarbuiten – Ridderzwam
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Ridderzwam? (n=7)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
Ridderzwam? (n=7)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
Ridderzwam? (n=7)
Meer antwoorden mogelijk
Let op: door het lage aantal respondenten zijn de
resultaten voor de speelplek Ridderzwam indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Standdaarbuiten – Sportstraat/ Dr. Poelstraat
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Sportstraat/ Dr. Poelstraat? (n=6)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
Sportstraat/ Dr. Poelstraat? (n=6)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
Sportstraat/ Dr. Poelstraat? (n=6)
Meer antwoorden mogelijk
Let op: door het lage aantal respondenten
zijn de resultaten voor de speelplek op de
Sportstraat/ Dr. Poelstraat indicatief.
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2.2 Evaluatie van omwonenden van huidige speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Standdaarbuiten – Dansvlinder
Wat vindt u van de locatie van speelplek
Dansvlinder? (n=3)

Wat vindt u als omwonende van speelplek
Dansvlinder? (n=3)
Meer antwoorden mogelijk

Ervaart u als omwonende overlast van speelplek
Dansvlinder? (n=3)
Meer antwoorden mogelijk
Let op: door het lage aantal respondenten zijn de
resultaten voor de speelplek Dansvlinder indicatief.
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Gemeente Moerdijk wil in Langeweg een speelplek voor kinderen tot 8 jaar toevoegen aan de Mauritiusstraat.
De voorgestelde locatie is geschikt voor een nieuwe
speelplek. (n=68)

Wat vindt u van de voorgestelde leeftijdscategorie voor de
speelplek? (n=68)

Stel, u hebt voldoende geld om de speelplek aan te
leggen. Hoe zou u de speelplek dan inrichten? (n=68)
“Bankjes en een klimtoestel met glijbaan, een zandbak,
een schommel en een speelhuisje.”
“Kindvriendelijk, klimtoestellen, glijbaan,
apparaten en meerdere schommels.”

interactieve

“Zachte goed schoon te houden vloer. Speeltoestellen met
vrolijke kleuren die niet zomaar stuk te maken zijn.”

De helft van de respondenten uit Langeweg vindt de voorgestelde
locatie, de Mauritiusstraat, een geschikte plek voor een nieuwe
speelplek, tegenover 22% die dit niet vindt. Deze laatste groep
benoemt dat deze locatie te ver van het centrum van Langeweg af
ligt. 47% vindt de voorgestelde leeftijdscategorie van tot 8 jaar
goed en 18% vindt dit slecht. Hiernaast staan een aantal quotes
weergegeven van respondenten die hebben benoemd hoe zij de
speelplek zouden inrichten. Alle open antwoorden staan
weergegeven in het bijlagenboek.

“Speelbos met voldoende mogelijkheden voor de kleine tot
aan de iets grotere kinderen.”
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

In het voorstel van nieuwe speelplekken in gemeente Moerdijk staat dat er voor alle kinderen op loopafstand een speelplek is. Oudere kinderen
kunnen verder van huis af spelen dan jongere kinderen. Daarom is in het voorstel rekening gehouden met de leeftijd van kinderen. In het kaartje
hieronder is dat te zien.
In het kaartje staat het voorstel van speelplekken in Langeweg. De nummers staan voor de speelplekken.
1 = speelplek aan de Ringweg/ Wethouder Trompersstraat in Langeweg
2 = speelplek aan de Kloosterlaan in Langeweg
3 = speelplek aan de Mauritiusstraat in Langeweg
Kinderen tot 8 jaar spelen maximaal 150 meter van huis. Kinderen tot en met 13 jaar spelen maximaal 450 meter van huis en kinderen ouder dan 13
jaar spelen maximaal 1000 meter van huis. De cirkels in het kaartje laten dit zien. De kleine roze cirkels staan voor de jonge kinderen (8 jaar of
jonger) en de grote groene cirkel staat voor de oudere kinderen (ouder dan 13). Op deze manier zorgt gemeente Moerdijk er voor dat er een
speelplek is voor alle kinderen.
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er voor alle kinderen op loopafstand een speelplek is. (n=68)

Ongeveer twee derde (66%) van de respondenten uit Langeweg is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er
voor alle kinderen op loopafstand een speelplek is’. 11% is het hier (helemaal) mee oneens en 15% heeft ‘niet eens/ niet oneens’ geantwoord.
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Gemeente Moerdijk wil in Zevenbergschen Hoek de speelplek aan de Sporenbergstraat (trapveld met basket) opheffen. Hier komen nieuwe
woningen. In plaats van het trapveld komt een kleinere speelplek voor kinderen tot 13 jaar.
De voorgestelde locatie is geschikt voor een nieuwe
speelplek. (n=68)

Wat vindt u van de voorgestelde leeftijdscategorie voor de
speelplek? (n=38)

Stel, u hebt voldoende geld om de speelplek aan te
leggen. Hoe zou u de speelplek dan inrichten? (n=38)
“Een glijbaan, een grote schommel, toestellen die praten of zingen
zijn voor kleine kinderen heel erg leuk! Een kabelbaan. 4 bankjes
rondom de speeltuin met genoeg prullen bakken! En overal gras.”
“Glijbaan, wipwap, schommels, bankjes, klimrekken, rubberen tegels
bij de toestellen en gras eromheen, bomen voor schaduw.”

47% van de respondenten uit Zevenbergschen Hoek vindt
de locatie voor de nieuwe kleinere speelplek aan de
Sporenbergstraat geschikt. 21% vindt dit niet. Zij geven met
name aan dat zij hier geen nieuwe woningen willen. 45% is
het eens met de voorgestelde leeftijdscategorie van tot 13
jaar, tegenover 16% die het daar oneens mee is.

“Natuurlijke speelmaterialen, bomen, bosjes, doolhof,
verhalencirkel, verstopplekken, waterpartijen, tunnels, etc.”
“Bankjes, tafel en iets om te voetballen.”
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

In het voorstel van nieuwe speelplekken in gemeente Moerdijk staat dat er voor alle kinderen op loopafstand een speelplek is. Oudere kinderen
kunnen verder van huis af spelen dan jongere kinderen. Daarom is in het voorstel rekening gehouden met de leeftijd van kinderen. In het kaartje
hieronder is dat te zien.
In het kaartje staat het voorstel van speelplekken in Zevenbergschen Hoek. De nummers staan voor de speelplekken.
1 = speelplek aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek
2 = speelplek aan de Olavstraat in Zevenbergschen Hoek
3 = speelplek aan de Vang in Zevenbergschen Hoek
Kinderen tot 8 jaar spelen maximaal 150 meter van huis. Kinderen tot en met 13 jaar spelen maximaal 450 meter van huis en kinderen ouder dan 13
jaar spelen maximaal 1000 meter van huis. De cirkels in het kaartje laten dit zien. De kleine roze cirkels staan voor de jonge kinderen (8 jaar of
jonger) en de grote groene cirkel staat voor de oudere kinderen (ouder dan 13). Op deze manier zorgt gemeente Moerdijk er voor dat er een
speelplek is voor alle kinderen.
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er voor alle kinderen op loopafstand een speelplek is. (n=38)

47% van de respondenten uit Zevenbergschen Hoek is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er voor alle
kinderen op loopafstand een speelplek is’. Een kwart (26%) is het hier (helemaal) mee oneens en 21% heeft ‘niet eens/ niet oneens’ geantwoord.
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Gemeente Moerdijk wil in Standdaarbuiten een speelplek voor kinderen tot 13 jaar toevoegen aan de Oudendijk/ Markweg.
De voorgestelde locatie is geschikt voor een nieuwe
speelplek. (n=84)

Wat vindt u van de voorgestelde leeftijdscategorie voor de
speelplek? (n=84)

Stel, u hebt voldoende geld om de speelplek aan te
leggen. Hoe zou u de speelplek dan inrichten? (n=84)
“Aan de Oudendijk wonen kinderen in de leeftijd van 0-13, dus het zou fijn
zijn als er dan ook voor alle leeftijden leuke, uitdagende toestellen zijn!
Een jeu de boules baan erbij voor de buurtbewoners zou ook erg leuk zijn.
Op deze manier komt iedereen in contact met elkaar, jong en oud.”

44% van de respondenten uit Standdaarbuiten vindt de
locatie voor de nieuwe speelplek aan de Oudendijk/
Markweg geschikt. 32% vindt dit niet. Zij geven met name
aan dat zij deze locatie ver van het centrum af ligt en dat er
daar te veel (te hard rijdend) verkeer is. 60% is het eens
met de voorgestelde leeftijdscategorie van tot 13 jaar,
tegenover 11% die het daar oneens mee is.

“Een skatebaan met bankjes ernaast waar jongeren actief bezig
kunnen zijn en lekker chillen.”
“Speeltoestellen zoals schommels, kabelbaantje, wip etc. die op de
natuur zijn gericht. Een jeu de boules baan voor volwassenen. Bankjes
voor voorbijkomende wandelaars en fietsers. Omheining speelgedeelte.”

66

2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

In het voorstel van nieuwe speelplekken in gemeente Moerdijk staat dat er voor alle kinderen op loopafstand een speelplek is. Oudere kinderen
kunnen verder van huis af spelen dan jongere kinderen. Daarom is in het voorstel rekening gehouden met de leeftijd van kinderen. In het kaartje
hieronder is dat te zien.
In het kaartje staat het voorstel van speelplekken in Standdaarbuiten. De nummers staan voor de speelplekken.
1 = speelplek aan de Dansvlinder in Standdaarbuiten
2 = speelplek aan de Groene Slinger/ Markiezenlaan Standdaarbuiten
3 = speelplek aan de Ridderzwam/ Boleet in Standdaarbuiten
4 = speelplek aan de Sportstraat/ Dokter Poelstraat in Standdaarbuiten
5 = speelplek aan de Wieken in Standdaarbuiten
6 = speelplek aan de Oudendijk/ Markweg in Standdaarbuiten
7 = speelplek aan de Zomervlinder in Standdaarbuiten
Kinderen tot 8 jaar spelen maximaal 150 meter van huis. Kinderen tot en met 13 jaar spelen maximaal 450 meter van huis en kinderen ouder dan 13
jaar spelen maximaal 1000 meter van huis. De cirkels in het kaartje laten dit zien. De kleine roze cirkels staan voor de jonge kinderen (8 jaar of
jonger) en de grote groene cirkel staat voor de oudere kinderen (ouder dan 13). Op deze manier zorgt gemeente Moerdijk er voor dat er een
speelplek is voor alle kinderen.
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er voor alle kinderen op loopafstand een speelplek is. (n=84)

62% van de respondenten uit Standdaarbuiten is het (helemaal) eens met de stelling ‘Ik vind dat dit voorstel er voor zorgt dat er voor alle
kinderen op loopafstand een speelplek is’. 14% is het hier (helemaal) mee oneens en 18% heeft ‘niet eens/ niet oneens’ geantwoord.
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken

Gemeente
Moerdijk

Gemeente Moerdijk wil in Zevenbergen Centrum een speelplek voor kinderen tot 8 jaar toevoegen aan de Haven of Markt. De precieze locatie staat
nog niet vast. In het kaartje hieronder staan een aantal witte lijnen. Binnen dit gebied willen we graag een nieuwe locatie voor een speelplek voor
kinderen tot 8 jaar toevoegen.
Kinderen tot 8 jaar spelen maximaal 150 meter van huis. Kinderen tot en met 13 jaar spelen maximaal 450 meter van huis. De cirkels in het kaartje
laten dit zien. De kleine roze cirkels staan voor de jonge kinderen (8 jaar of jonger) en de grote rode cirkels staan voor de oudere kinderen (tot 13). In
het gebied met witte lijnen is er nog ruimte voor een speelplek voor kinderen tot 8 jaar.
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2.3 Nieuw voorstel voor speelplekken
Wat vindt u een goede locatie voor een speelplek voor
kinderen tot 8 jaar in het centrum van Zevenbergen? (n=44)
Dr. Arienslaan

Op de markt

Gemeente
Moerdijk

Stel, u hebt voldoende geld om de speelplek aan te
leggen. Hoe zou u de speelplek dan inrichten? (n=44)
“De standaard toestellen, zoals een schommel (ook voor kleinere kindjes,
dus waarin je ze vast kunt zetten), glijbaan en wip. Maar misschien ook
een springtoestel of iets dergelijks. En qua ondergrond zijn die rubberen
platen wel handig voor de klungeligere kindjes.”

Julianaplantsoen
“Ik zou een natuur speeltuin maken met houten speelplekken,
heuvels, waarin natuur centraal staat, groen, vogels en speelplezier
voor kinderen. Een schommel, wip, bankjes, maar wellicht ook
fitness apparaten of trapveldje om te voetballen.”

Molenbergstraat

Kasteeltuin

Haven

“Zachte ondergrond. Glijbaan. Schommel. Wiptoestel. Wip. Bankjes.”

“Glijbaan, schommels (ook waar de allerkleinsten in kunnen net als
in de Willem III straat nu) en zo'n schommel waar ze op kunnen
liggen (net als bij de kinderboerderij) klimtoestel, trampoline, goal,
muziekset (je hebt bijv dj sets waar ze zelf muziek op kunnen
maken) wip, bankje voor ouders om op te zitten met prullenbak,
ondergrond houtsnippers of zand.”

Aan de respondenten uit Zevenbergen Centrum is gevraagd wat zij een goede locatie zouden vinden voor kinderen tot 8 jaar. Zij benoemen onder
andere het Julianaplantsoen, de markt, de Molenbergstraat, Kasteeltuin, de haven en de Dr. Arienslaan. Ook hebben respondenten aangegeven
hoe zij de speelplek zouden inrichten. Hierboven zijn een aantal quotes weergegeven. Alle open antwoorden staan in het bijlagenboek.
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2.4 Ideeën van inwoners
Wat vindt u belangrijk aan een speelplek? (n=234)

Categorie
Veiligheid
Diversiteit aan speeltoestellen
Schoon (o.a. prullenbakken en goed onderhouden)
Uitdaging
Natuurlijk/ groen/ duurzaam
Voor jong en oud
Zitplaatsen (o.a. bankjes)
Mogelijkheden om toezicht te houden
Toegankelijkheid
Ruimte voor andere speel-/ sportvoorzieningen zoals een
skatebaan, hutten bouwen of touwtje springen
Ruimte
Bereikbaar
Overzichtelijkheid
Geen hangplek voor jongeren
Gezellig
Dichtbij
Overig
Niets
Weet ik niet/ geen mening

Gemeente
Moerdijk
Heeft u een idee hoe we speelplekken kunnen gebruiken
als ontmoetingsplek voor jong en oud? (n=234)

%
45%
18%
16%
16%
8%
8%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
0%
14%

Categorie
Bankjes plaatsen
Speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor iedere
leeftijd gemixt
(Picknick-)tafels plaatsen
Jeu de boules baan
Activiteiten organiseren
Overdekt/ beschut gedeelte maken
Prullenbakken plaatsen
Fitnesstoestellen plaatsen
Aantrekkelijke/ gezellige sfeer
Horecagelegenheid
Goed onderhouden
Goede verlichting
Overig
Nee
Weet ik niet/ geen mening

%
32%
13%
11%
5%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
1%
1%
5%
18%
27%

Veiligheid (45%), diversiteit aan speeltoestellen (18%), schoon (16%) en uitdaging (16%) worden door respondenten als belangrijkste kenmerken
voor een speelplek genoemd. Speelplekken kunnen worden gebruikt als ontmoetingsplek voor jong en oud door er voornamelijk bankjes te
plaatsen (32%), speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor iedere leeftijd te mixen (13%) en door (picknick-)tafels te plaatsen (11%).
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Gemeente
Moerdijk

2.4 Ideeën van inwoners
Heeft u een idee hoe we er voor kunnen zorgen dat
mensen meer gebruik maken van een speelplek? (n=234)
“Aantrekkelijk maken met leuke en gezellige toestellen.”

Heeft u ideeën voor nieuwe locaties van speelplekken? (n=234)
Oudendijk

Bij school
Centrum

“Bankjes of picknicktafels.”

Park
“Goed onderhoud, veilig, buurtbewoners betrekken bij
aankleding, schoonhouden enz.”

Haven

Markt
“Maak het compleet met goede voorzieningen en
misschien zelfs iets van klein koffietentje.”

Bestaande speeltuin uitbreiden

“Met speeltoestellen /zitplaatsen en jeux des boules banen.”

Kasteeltuin

Langeweg
“Voor volwassenen meer sportieve uitdagingen.
Zoals in Prinsenbeek.”

Bij de kerk

Hoofdstraat

Hierboven zijn enkele van de genoemde antwoorden weergegeven.
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Bijlagen

Gemeente
Moerdijk

Bijlage l - Achtergrondvariabelen
In welke kern woont u? (n=234)

Wat is uw leeftijd? (n=234)

Wat is de samenstelling van uw huishouden? (n=234)
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Bijlage ll - Onderzoeksverantwoording

Gemeente
Moerdijk

Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid
Elke steekproef geeft afwijkingen ten opzichte van de werkelijkheid, maar de uitkomsten moeten een zo goed mogelijk beeld geven van de populatie. In kwantitatief
onderzoek is het gebruikelijk om te spreken van een statistisch betrouwbaar verschil, als de afwijking zo groot is dat deze niet door toeval wordt veroorzaakt. Het
betrouwbaarheidsniveau is gedefinieerd als 1 (100%) minus het significantieniveau. Het is gangbaar uit te gaan van een significantieniveau van 5%. Dan is er sprake
van een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dat wil zeggen dat, als het onderzoek op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou worden herhaald, de uitkomsten in
95% van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.
De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van
bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef. Concreet: indien een
onderzoeksuitkomst van de steekproef aangeeft dat 50% van de respondenten een rapportcijfer 8 geeft voor een bepaald aspect, dan ligt dit percentage in
werkelijkheid maximaal 5% boven of 5% onder deze 50%, ofwel tussen de 45% en 55%. Een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij
(statistisch) kwantitatief onderzoek.
Met het omvangrijke aantal respondenten dat heeft deelgenomen (234) kunnen met 95% betrouwbaarheid en 6,29% nauwkeurigheid uitspraken worden gedaan op
een algemeen niveau. De hoge betrouwbaarheid en nauwkeurigheid maken de data geschikt voor verdere analyses.
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