ENQUÊTE PANORAMAVISIE
Waar willen we naar toe met onze wijk, wat vindt u belangrijk?
In 2014 is onder leiding van de wijkraad met zo’n 35 bewoners
uit de Schilderswijk de ‘Panoramavisie Schildersbuurt’
opgesteld om samen een beeld te vormen hoe we onze wijk
zien, willen behouden en verbeteren, en wat daarvoor nodig is.
De Panoramavisie omvat diverse thema’s: wonen, behoud van
het karakter van de buurt, bewonersopbouw, aanwezigheid en
toegankelijkheid van voorzieningen, energie en milieu, verkeer
en parkeren, handhaving, en sociale cohesie.

Hoe gaan we nu verder? Dat willen we graag met
buurtbewoners bepalen. Op zaterdagmiddag 29 september
organiseren we een bijeenkomst voor alle buurtbewoners om
te bespreken welke acties gewenst zijn om de leefbaarheid te
behouden en te verbeteren waar nodig. Om die bijeenkomst
voor te bereiden vragen we u de enquête in te vullen: wat vindt
u belangrijk in de wijk en waar zou u zelf een steentje aan bij
willen dragen?

De ‘Panoramavisie Schildersbuurt’ heeft allerlei acties in gang
gezet, waaronder de oprichting van Schilderskwartieren.
Deze bieden bewoners een platform om mee te denken over,
en invloed uit te oefenen op de eigen leefomgeving. Veel
buurtbewoners zijn betrokken bij activiteiten zoals gezamenlijk
reageren op het bestemmingsplan, bomengroep Kraneweg,
schoonmaakacties, Gluren bij de Buren, organiseren van
buurtfeesten, en gezamenlijke aanpak van geluidsoverlast.

U kunt de ingevulde enquête voor 21 september per e-mail
versturen naar secretariaat@Schilderswijkgroningen.nl
Of uitprinten en in de brievenbus doen op een van deze
adressen:
1e Schilderskwartier: J. Israëlsstraat 20A
2e Schilderskwartier: H.W. Mesdagstraat 53
3e Schilderskwartier: H. Colleniusstraat 52

ENQUÊTE PANORAMAVISIE
❶

In de lijst staan 10 thema’s. Maak een keuze van drie door het zetten van een kruisje bij de thema’s die u belangrijk vindt.
In het tekstblok eronder kunt u voor deze drie thema’s omschrijven welke problemen u ervaart, of welke verbeteringen
wenselijk zijn.
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Veiligheid								
Behoud architectonische uitstraling Schildersbuurt 					
Mooi groen (bomen e.d.) in de wijk						
Voldoende parkeerruimte							
Goede balans bevolkingssamenstelling (jong/oud e.d.)				
Nette buurt (geen zwerfafval, fietsen netjes etc.)				
Evenementen in de wijk (BBQ, buurtfeest, kinderactiviteiten etc.)		
Duurzaamheid								
Divers/gevarieerd woningbestand (alleenstaanden, gezinnen etc.)		
Overlast									
Overig, namelijk:

Toelichting:

❷

Hoe zou u de hierboven problemen willen aanpakken, of verbeteringen realiseren?
Beschrijf uw ideeën hiervoor zo concreet mogelijk.
Uw ideeën:

❸

Bent u bereid mee te helpen bij het realiseren van verbeteringen in de wijk? (bijvoorbeeld deelnemen aan een commissie
op wijkniveau, organiseren van activiteiten, meedenken over verbeteren kwaliteit woningen, inzet van uw expertise op welk
vlak dan ook, etc.). Kruis aan wat van toepassing is. Indien u mee wilt helpen of daar verder over wilt overleggen met
iemand uit de Wijkraad of Schilderskwartieren, vermeld dan ook uw naam en adres/email.
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❍
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Ja graag, laat maar weten waar ik kan helpen! 					
Hangt van tijdsbesteding af								
Hangt van het onderwerp af							
Nee, bedankt!

Toelichting/expertisegebied/naam en adresgegevens

❹

In welk Schilderskwartier woont u? In de kaart staan de 4 Schilderskwartieren. Graag het nummer vermelden:

				Hartelijk dank voor het invullen van de enquête!
___ e kwartier
				Graag
inleveren voor 21 september, informatie over de bijeenkomst op 29 september.
				
Vriendelijke groet, Werkgroep Panoramavisie Schildersbuurt; Grietje Scholtens, Jakob Wolters,
				
Jacobien Schlecht, Nicolien Wieringa en Mathijs Groeneveld. Info tel: 06-42739311

