
STATE - BIJLAGE                  NR 38

Hieronder volgt een samenvatting van de door de bewoners van de
Eelsmastate ingevulde enquete over de tafeltennistafel:

De enquete is ingevuld door:
� 13 kinderen, 2 geven aan dat er geen tafel hoeft te komen
� 36 volwassenen, 7 geven aan dat er geen tafel hoeft te komen
Iedereen heeft (wel tafel of geen tafel) de rest van de enquête wel ingevuld

Suggesties en aanbevelingen, liever dan een tennistafel:
� een onderhoudsbeurt aan speeltuin (2x) en/of plein (2x)
� een ‘pannaveldje’ met kunstgras
� het plaatsen van picknicktafels
� sport- of muzieklessen voor kansarme kinderen in de wijk 
� een losse verrijdbare tafel, die kan  bij regen naar binnen 

Suggesties en aanbevelingen, na plaatsing van de tennistafel
� een onderhoudsbeurt aan speeltuin (2x) en/of plein (2x)
� een speeltuin op het grote veld
� een overkapping met bankjes bij de tafel
� een volleybalnet
� het plaatsen van picknicktafels

Andere aanbevelingen en opmerkingen:
� gezamenlijk onkruid wieden
� houd rekening met het straatfeest bij het plaatsen van de tafel 
� ook het plaatsen van de tafel in de lengte of breedte vraagt aandacht
� nadenken over andere invulling speeltuintje (suggestie: volleybalnet)

Voorkeur voor kleur:
� blauw: 7 (frisse kleur, mooiere kleur, beter voor de ogen, valt beter op,

lijkt eerder vuil (schoonmaken)
� groen: 32 (rustigere kleur, past beter in de natuur/omgeving, originele

tafels zijn ook groen, frisse kleur)
� maakt niet uit: 10



Voorkeur voor plaats:

A. Pleintje links (westkant): 3 stemmen:
Op het pleintje staat de tafel goed in het zicht. In de beschutting van het
pleintje is het meer onze tafel.

B. Pleintje rechts (oostkant): 19 stemmen (2: speeltuintje ook goede plek):
Centrale plek op het plein. Betere controle. Nodigt uit om te blijven
kijken, gezellige plek. Redelijk beschut door de omliggende huizen. Er is
goed het zicht op. Er staan geen auto’s geparkeerd.

C. Speeltuintje: 11 stemmen:
Daar staan toch al de speeltoestellen en daar hoort de tafel bij. Er is goed
het zicht op als de grote en kleine (klein)kinderen er spelen. De tafel staat
dan goed beschut. Spelende kinderen hebben weinig last van het
verkeer. Gaat niet ten koste van de jeu de boules baan. Tafel staat dan in
de straat.



D. Hoek voetbalveld: 2 stemmen:
Plek hoort nog bij de straat. Er is daar veel ruimte. Speeltuintje blijft vrij
voor de kinderen.

E. Naast Eelsmastate nr 1: 4 stemmen: (waarvan 1 ook Ouddeel):
Deze plek veroorzaakt het minste overlast.

FGH Ouddeel: 3 stemmen:
Hier bezorgt de tafel de minste overlast voor bewoners. In de zomer
spelen de kinderen vooral bij het Ouddeel.  Ze kunnen dan zwemmen
en tafeltennissen. Weg stuiterende balletjes veroorzaken hier geen
verkeersrisico’.

Geen voorkeur: 6 stemmen: 
1 geeft aan het Ouddeel minder geschikt te vinden in verband met
veiligheid.

Bezwaar nabij eigen woning:
� 17 bewoners geven aan bezwaar te hebben tegen plaatsing bij de eigen

woning
� de meeste bezwaarmakers wonen nabij de posities: A, C, D en G
� de meest geschikt zijn daardoor: B, E, F en H.

Een overzicht van de reacties, met al jullie meningen, kunnen jullie vinden op
de website: www.eelsmastate.nl/enquete
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