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Samenvatting Vragenlijst Vereniging 
Buurtschap Nobelhorst Zuid 

 
Totaal aantal keer ingevuld: 108 keer 
Periode: 28 september t/m 10 oktober 2018 
Het bestuur bedankt alle leden die deze vragenlijst hebben ingevuld! 
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Aan welke activiteiten heeft u behoefte om binnen de buurtschap 
georganiseerd te krijgen? 
 
Op deze open vraag is heel veel geantwoord: een 

(buurt/straat)BBQ. Ook veelvoudig genoemd: gezellige borrels, 

burendag, activiteiten rond de feestdagen, zwerfvuil 

opruimen/opschoonacties, activiteiten voor het hele gezin en ook 

samen met de andere buurtschappen activiteiten organiseren. 

Uitgangspunten: elkaar leren kennen, saamhorigheid versterken, 

gezelligheid, sportiviteit en creativiteit.  

 

Selectie uit de vele antwoorden van bewoners: 

 Activiteiten met thema's zoals educatie, duurzaamheid 

 Leuke gezamenlijke activiteiten, sportief, creatief, met eigen buurtschap en samen met de andere 

buurtschappen gezamenlijke activiteiten voor Jonge en oudere kinderen bijvoorbeeld Halloween, Sint etc. 

 Een kerst markt of iets dergelijks. Omdat in de winter mensen niet vaak buiten te vinden zijn en dus is het 

leuk om een winter activiteit te hebben. In de zomer doet men vaak zelf al iets. 

 Zowel voor het hele buurtschap als per veld. Met Oud en Nieuw gezamenlijk vuurwerk. 

 Activiteiten voor kinderen voornamelijk. Maar af en toe wat muziek een quiz of voetbalwedstrijd kijken is 

ook leuk. 
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Gegeven commentaar bij deze vraag:  

 Als je geen contributie heb dan lukt het niet. Maar ik zou liever geen contributie meer betalen. 

 Een eigen financiële bijdrage van deelnemers, lijkt mij wel terecht. Deels, zie het als subsidie voor 

activiteiten zonder te discrimineren. De kosten gaan voor de baten uit. 

 Dat maakt mij niet uit. Betalen die eigen bijdrage in geld of eten/drinken is ook prima. 

 Koffie en thee zelf betalen. Eigenbijdrage bij BBQ, of zelf meenemen. 
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Een selectie van opmerkingen bij deze vraag:  

 Ingewikkelde vraag :-). In mijn ogen zijn buurtschaps-activieteiten primair voor de buurtschapsleden. Maar ik 

kan mij voorstellen dat op enig moment er in samenwerking met andere buurtschappen een buurtschap-

overstijgend evenement (Sinterklaas, halloween, midzomernacht....) georganiseerd zou kunnen worden. Al 

zou ik vooralsnog vooral insteken op het kleinschaligere buurtschap, waar die samenhorigheid en 

'noaberschap' een grotere rol spelen. Dat is al lastig genoeg!! 

 Als ze betaald worden vanuit het Buurtschap wel alleen voor leden, anders niet. 

 Ook voor andere buurtbewoners of misschien zelfs introducees (beperkt aantal met voorrang voor 

buurtbewoners) zonder subsidie. 

 Ook toegankelijk voor niet-leden, maar dan eventueel met een 'toegangsprijs' per evenement 

 In principe alleen voor leden, niet-leden kunnen (in sommige gevallen) deelnemen tegen een bijdrage 

 Wellicht introducé mogelijk tegen betaling 

 Indien het uit contributiegelden wordt gefinancieerd, alleen voor leden. Indien het een samenwerking met 

andere buurtschappen betreft, dus allemaal financieel bijdragen, dan vanzelfsprekend toegankelijk voor alle 

leden. 

 Ligt aan het evenement. Sommige zijn leuk om alleen met de buurt te organiseren. Anders losse bijdrage 

 Alleen voor leden, met de mogelijkheid op uitzonderingen 

 400 gezinnen is veel, om een gemeenschap te creëren. Elkaar leren kennen is al heel wat. Bij BBQ, dus geen 

anderen, Misschien goed te bepalen wat Buurtschap Zuid-overstijgende bijeenkomsten zijn.. IVN 

wandelingen, gehandicaptenbijeenkomst. In principe niet voor niet-leden. Eerst maar de stap zetten om een 

gemeenschap te creeeren en elkaar te leren kennen. Veel activiteiten dus, ook voor nieuwkomers 
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Welke functies zou de bebouwing op de buurtkavel moeten krijgen? 
 
Hieronder een selectie van antwoorden van leden op deze open vraag. 

 Een plek om samen te komen, 

alleen voor leden en met 

gebruik alleen voor het 

buurtschap, geen privé gebruik 

 Een klein gebouw, laagbouw 

voor kleine activiteiten. Met keuken en toilet, maar alleen als het de (meeste) activiteiten kan ondersteunen. 

Denk aan wifi, loungen, hobbyen in kleine groepen/clubjes. 

 Geen. Bebouwing brengt vaste kosten met zich mee. En dus drukt dit op het budget van het buurtschap 

terwijl er vaak maar door een paar dezelfde mensen gebruik van gemaakt wordt. 

 Speel- ontmoetingsplek 

 Ontmoetingsplek vrij maar ook op basis van agenda, clubjes en georganiseerde samenkomsten. Max 19 uur 

in de avond. 

 geen, voor ons als bewoners van landgoed brengt dit alleen maar onnodige kosten met zich mee. 

 Het bij elkaar brengen van de buurt. Filmavonden, sport kijken, borrels etc. Geen verhuur zoals de 

buurtschuur. De deur moet open staan voor iedereen! 
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Hieronder een selectie van aanvullende opmerkingen van bewoners: 

 De hele buurtschap, zoals in de overeenkomst staat. Echter mag de verhouding gemeente-buurt voor de 

inrichting en onderhoud van de gehele buurt meer naar de gemeente kantelen en de buurtkavel meer naar 

de buurt. 

 Heb me hier niet in verdiept. Hoe worden de velden anders onderhouden, met welk geld? Kan geen 

antwoord geven als ik de andere optie niet weet. 

 Helemaal geen contributie 

 Ik vind in principe van de buurtkavel, maar als er ergens in samenspraak met de gemeente een gezamenlijk 

probleem of juist gezamenlijk oplossing gevonden is voor iets ik noem maar wat ergens anders dan op de 

buurtkavel een tafeltennistafel te plaatsen heb ik geen moeite om dat daar aan uit te geven.. wel aan dingen 

waar eigenlijk de GEMEENTE verantwoordelijk voor is of moet zijn zoals het bijhouden het groen op de 

velden beplanting etc... 

 In principe voor het hele buurtschap, maar niet voor gemeentelijke doeleinden. Dat mag de gemeente zelf 

financieren. 

 Voor het gehele buurtschap, maar wel in ratio en in overleg met de leden. 
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Een mooi aantal leden heeft aangegeven zich te willen inzetten voor Buurtschap Nobelhorst Zuid. Ben je nog niet 
betrokken binnen Buurtschap Zuid en zou je graag een bijdrage willen leveren binnen een werkgroep, als 
ledenadministratie of op een andere positieve manier? Bijvoorbeeld het ondersteunen bij het organiseren en het 
begeleiden van activiteiten of andere incidentele bijdrages. Stuur dan een e-mail naar bestuur@nobelhorst-zuid.nl. 
 
Wat verwacht u dat bewoners en/of ondernemers voor Buurtschap Zuid 
kunnen betekenen? 
 

Een aantal antwoorden op deze open vraag: 

 Samen maken wij de buurt prettig en netjes 

 Betrokkenheid, waardering voor betrokken medebewoners. Met activiteiten die worden georganiseerd zo 

veel mogelijk lokale ondernemers betrekken. 

 Sociale controle, onderlinge hulp en in gezonde mate op elkaar letten. Met zijn allen de buurt netjes houden 

als straks de aanleg gerealiseerd is.  
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 niet zo heel veel verwacht ik eigenlijk... wellicht als het buurtschap zich exclusief zou focussen om het geld 

dat verplicht in het buurtschap wordt gestoken gebruikt zou worden om onze velden mooier te maken. Dus 

mooiere beplanting, betere bestrating, betere/mooiere bruggen, beter onderhoud van publieke ruimte etc...  

Dat zou goed voor alle velden van buurtschap zuid zijn en wellicht dat lokale ondernemers deze 

werkzaamheden kunnen uitvoeren. 

 Het ‘thuis’ gevoel creëren in de wijk 

 Dat, indien nodig, je directe buren of buurtgenoten geen vreemden voor elkaar zijn en we met elkaar de 

buurt duurzaam vorm kunnen geven. Dat we het besef kunnen creëren dat het wel heel makkelijk is om naar 

de gemeente te wijzen, als er bijvoorbeeld 

een grasveldje gemaaid moet worden, maar 

dat je ook heel veel dingen samen kan doen! 

 Wijkgericht werken aan sociale cohesie door 

een kwartiermaker of activiteitenbegeleider 

aan te stellen, misschien met alle 

buurtschappen? Onder leiding van een 

professional kunnen inwoners/ondernemers 

kansen/initiatieven omzetten in 

concretisering van realiseerbare plannen met financiële dekking. Of wil het bestuur dit blijven doen? 

 Creëren van een warme sociale gemeenschap waar ieder zichzelf kan zijn, geen verplichtingen, maar wel 

mogelijkheden. 

 
Heeft u nog aanvullingen, tips of opmerkingen over de invulling van de 
buurtschap en/of de huidige stand/gang van zaken? 
 

 Ik vind dat het huidige bestuur het erg goed doet, ze informeren iedereen over de stand van zaken, vragen 

om feedback, stimuleren initiatieven en vliegen alles op een positieve manier aan. 

 Hou het simpel en zorg ervoor dat alle buurtbewoners zich betrokken voelen bij de buurtschap, ook de 

toekomstige bewoners. 

 Goed om deze vragenlijst te doen. Wij zien graag geen onnodige kosten voor het buurtschap als wij er op het 

landgoed en voor ons niks aan hebben.  

 Ik zou graag wat meer tussentijdse updates krijgen over de verschillende onderwerpen die spelen in de 

buurtschap. Denk aan het participatieplan voor de inrichting. Een waarschuwing voor het verstrijken van de 

indieningsdatum, bij wie moet je ook alweer zijn voor..., waar ligt de bal, wat is de planning? De mail is heel 

prettig en wat mij betreft ook de manier om aankondigingen te doen van bv de ALV.  

 Complimenten voor de huidige stand van zaken. 

 Tijdige communicatie over voortgang zaken 

 Anders dan een functie als bij vraag 10 beantwoord, vraag ik me af of het buurtschap überhaupt wel zin 

heeft... Denk dat het buurtschap zich ook serieus moet afvragen of er echt wel een realistisch doel en 

nut/functie is om uit te voeren. Of dat het maar voor kleine groep of beperkt aantal velden een nut heeft en 

voor de rest van de huishoudens een extra kosten post. 

 Ik ben van mening dat de kopers meer te vertellen hebben dan de huurders, daardoor hou ik een zekere 

afstand. 

 Probeer de verbinding en samenwerking met de andere buurtschappen te vinden. We zijn 1 dorp en niet 

allemaal minidorpjes naast elkaar 

 Nee, ik vind dat jullie het goed doen en wij genoeg 

betrokken en geïnformeerd worden. 
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