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Totaalresultaten
Resultaten behoren bij
Indische Buurt Tafel
Totaal aantal deelnemers 44
Totaal aantal ideeën
53
Bij Enkele keuze, Meerkeuze- en Ja/Nee-vragen zijn de gekozen antwoorden geteld en
staan deze hieronder per optie weergegeven.

Hoe ben je betrokken bij de Indische Buurt?
bewoner
30
ondernemer
11
werknemer / student / vrijwilliger 13
ambtenaar
3
bestuurder
1
bezoeker
18
Hoe maak je gebruik van de Indische Buurt?
woning (appartement, huis, verzorgingshuis, ...)
28
bedrijf (bedrijfspand, winkel, kantoorruimte, ...)
10
sociale voorziening (horeca, buurthuis, speeltuin, school, ...)
37
culturele voorziening (museum, bioscoop, theater, bibliotheek, ...) 32
transportmiddel (auto, ﬁets, openbaar vervoer, ...)
27
groen (parken, sportvoorzieningen, water, ...)
23
Anders
2

Waar wil je je idee uitvoeren?
Wijs de locatie aan op de kaart.
Aantal met locatie
32
Aantal zonder locatie 21

Mijn idee is uit te voeren op:
Een speciﬁeke locatie (straat, park, plein, kruising)
35
Mijn idee is op meerdere locaties / locatie ongebonden 18

Alle bijdragen worden opgenomen in de buurtmozaïek. Als je liever hebt dat je naam niet wordt
getoond, geef dat dan hier aan.
Toon mijn naam bij mijn wens:
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Ja 41
Nee 12

Met het opstellen van dit buurtmozaïek werken we toe naar een mooiere en aantrekkelijkere Indische
Buurt. Hiervoor stellen we een agenda 2020 op waarin we alle ideeën onderbrengen bij een
overkoepelend doel.
Wat wil jij graag bereiken met je idee? Ik wil verbeteren:
de woon- en verkeerssituatie
23
(betaalbaar en beter wonen, veiligere infrastructuur, verbeteren veiligheid)
de leefomgeving
33
(duurzaamheid, groen en leefbaarheid)
de samenhang in de buurt
36
(bevorderen contacten, inclusiviteit, minder eenzaamheid)
Anders
0

Het is handig om ideeën die bij elkaar horen te bundelen tot een thema.
Waar past jouw idee het beste?

19
Wonen

32
Leefbaarheid

10
Hulp en ondersteuning

11
Duurzaamheid
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34
Sociale betrokkenheid

21
Verkeer en veiligheid

Voeg een foto van jezelf toe.
Dit is niet verplicht, maar maakt je pagina persoonlijker.
Bestand ge-upload 16
Niets ge-upload
37
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