
          Sport, spel en bewegen in jouw        
                     omgeving van de gemeente Stein!
Wil je graag sporten en bewegen in jouw wijk? Dit is je kans om je mening te laten horen!  
Wat vind je van het huidige openbare sport-, speel- en beweegaanbod in de gemeente?  
Welke voorzieningen zie je graag bij jou in de buurt? Vul een korte vragenlijst in (max. 5 minuten)  
en creëer samen met buurtgenoten beweeg- en ontmoetingsplekken voor iedereen!

Wat is je leeftijd?  Geslacht?   Heb je thuiswonende kinderen (onder 12 jaar)?
        M  /  V    Nee  /  Ja

Welke wijk woon je?
  Berg a/d Maas     Catsop     Elsloo
  Kerensheide    Maasband     Meers
  Nattenhoven    Nieuwdorp     Oud-Stein 
  Stein Centrum    Urmond

Wat is op dit moment het meest op jou van toepassing?
  Student / scholier    Thuis zonder werk    Gepensioneerd
  Werkend     Huisman / -vrouw

Doe je regelmatig aan sport/bewegen? (hardlopen, wandelen, voetbal, hockey etc.)
  Ja, namelijk              
  Nee, de reden hiervoor is:            

Hoe tevreden ben je over het openbaar sporten en bewegen in de wijk?  
(bijv. speelplekken, wandelpaden, parken, trapveldjes) 
Geef aan op een schaal van 1 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden)      
Wat gaat er goed?            
Verbeterpunten?            

Wat zou volgens jou voor de wijk van meerwaarde zijn? 
  Niets       Georganiseerde beweegactiviteiten 
  Natuur / groen voor recreatie     Openbare sport- en beweegvoorziening (trapveld, fitness)
  Speelgelegenheid         Ontmoetingsplek  
  Anders, namelijk            

Wat zou jij graag op het gebied van bewegen in jouw wijk zien?  
Van een voetbalveldje tot aan een survivalbaan of beweegtuin, denk out-of-the-box!
              
              

En mis je iets op het gebied van sport-, spel- of bewegen in de gehele gemeente Stein?
  Nee ik mis niets
  Ja, namelijk             

Bedankt voor het invullen! In de loop van 2021 wordt het openbare beweegaanbod in jouw wijk  
misschien wel aangepakt! Laat de vragenlijst achter bij een medewerker van deze locatie. 
Op de hoogte blijven? Vul je e-mail adres in! (optioneel)
              

Onderzoek in opdracht van de gemeente Stein, uitgevoerd door InnoSportLab Sport & Beweeg. Gegevens worden anoniem verwerkt. Voor meer informatie 
en de resultaten kijk op https://www.gemeentestein.nl/beweegonderzoek. Heb je vragen? Neem contact op met info@innosportlabsportenbeweeg.nl


