
Tafeltennistafel Eelsmastate
Voor de zomervakantie heeft een overgrote meerderheid enthousiast gereageerd op het plaatsen 
van een tafeltennistafel. Omdat er ook bedenkingen bij waren heeft de gemeente de vraag bij het 
bestuur neergelegd. Het bestuur heeft deze bedenkingen nader onderzocht.

Het geld voor de tafel komt uit het potje van het wijkpanel en moet voor dit soort bestemmingen 
gebruikt worden. Onderhoud aan de straat of het verwijderen van onkruid of iets dergelijks moet 
worden gefinancierd uit andere bronnen. Het wijkpanel geeft aan als er nog meer goede ideeën 
zijn, dat zij hier ook naar willen kijken.

Het bestuur heeft gemerkt dat de plaats waar de tafel komt te staan bewoners met name meer of 
minder enthousiast maakt. Ook wordt er binnen hetzelfde huishouden niet altijd eenduidig 
gedacht over dit onderwerp.

Daarom heeft het bestuur besloten om nog een aanvullende digitale vragenlijst uit te doen gaan 
waar iedereen uit het gezin op kan reageren. Ook uitwonende studerende kinderen mogen de 
enquete invullen.

De enquête staat open tot 20 oktober. De verzamelde resultaten worden daarna bekendgemaakt.

Alvast bedankt voor jullie bijdrage.

*Vereist

Ga naar vraag 1.

1. Wat denk jij dat de beste plek is voor de tafeltennistafel? *
Markeer slechts één ovaal.

 A pleintje links

 B pleintje rechts

 C speeltuintje

 D hoek speelveld

 E pad grasveld

 F gras Ouddeel waterzijde

 F gras Ouddeel woningzijde

 G gras Ouddeel waterzijde

 G gras Ouddeel woningzijde

 H gras Ouddeel waterzijde

 H gras Ouddeel woningzijde

 geen voorkeur

2. Op welk huisnummer woon je (in de
Eelsmastate) en wat is je (voor)naam? *



3. Waarom is dit de beste plek voor de tafel? *
 

 

 

 

 

4. Heb je er bezwaar tegen dat de tafel nabij jouw woning komt te staan?
Markeer slechts één ovaal.

 Ja

 Nee

5. Wat is de beste kleur voor de tafeltennistafel?
Vink alle toepasselijke opties aan.

 Blauw

 Groen



Mogelijk gemaakt door

6. Waarom deze kleur?
 

 

 

 

 

7. Wat voor suggesties heb je nog, die wij voor kunnen leggen aan het wijkpanel?
 

 

 

 

 

8. Als je moest kiezen heeft jouw suggestie dan jouw voorkeur boven de tafeltennistafel?
Vink alle toepasselijke opties aan.

 Ja, dan heeft mijn suggestie mijn voorkeur

 Nee, eerst de tafeltennistafel en dan zien we wel verder

9. Heb je nog andere opmerkingen?
voor uitgebreidere opmerkingen: enquete@eelsmastate.nl
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