
Denk mee over een nieuwe sport- en beweegplek bij u in de buurt! 

Het Noorderpoort gaat samen met de gemeente Groningen een nieuwe sport- en beweegvoorziening 
voor studenten en medewerkers realiseren aan de Verzetsstrijderslaan. Deze voorziening komt te 
liggen op het grasveld achter de school, aangrenzend aan het Stadspark. Doel hiervan is om 
studenten en medewerkers te stimuleren en te verleiden voor een gezonde en actieve leefstijl. Maar 
ook u mag van deze sport- en beweegplek gebruik maken. Bijvoorbeeld om er te sporten, te bewegen 
te ontspannen of andere mensen te ontmoeten. 
 
Uw mening telt! 
Om ervoor te zorgen dat de sport- en beweegplek door zoveel mogelijk mensen gebruikt wordt, willen 
wij de plek niet alleen afstemmen op de behoeften van de medewerkers en studenten, maar zijn we 
ook benieuwd naar uw mening. Via deze vragenlijst willen wij graag van u weten hoe wij u kunnen 
verleiden om gebruik te maken van de sport- en beweegplek. Daarbij vragen wij niet alleen naar hoe 
de sport- en beweegplek eruit moet zien, maar ook wat u daar graag zou willen doen. 
 
Hoe ziet het vervolg eruit? 
Uw antwoorden worden, samen met de behoeften van de studenten en medewerkers van het 
Noorderpoort, als input meegenomen in het ontwerpen van de nieuwe sport- en beweegplek. 
Verderop in deze vragenlijst kunt u aangeven of u graag wilt meedenken over het vervolg van deze 
nieuwe plek. 
 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Uw antwoorden worden vertrouwelijk 
behandeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Wat is uw geslacht? 
□ Man 
□ Vrouw 

 
2. Wat is uw leeftijd? 

□ Jonger dan 20 jaar 
□ 21 - 30 jaar 
□ 31 – 40 jaar 
□ 41 – 50 jaar 
□ 51 – 60 jaar 
□ 61 – 70 jaar 
□ Ouder dan 70 jaar 

 
3. In welke wijk woont u? 

□ Grunobuurt 
□ Laanhuizen 
□ Anders 

 
4. Sport of beweegt u? 

□ Ja (doorlinken naar vraag 5) 
□ Nee (doorlinken naar vraag 7) 

 
5. Welke sport beoefent u?  
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Atletiek 
□ Badminton 
□ Basketbal 
□ Bowling 
□ Danssport 
□ Denksport 
□ Fitness, individueel 
□ Fitness, groepsverband (zumba, aerobics) 
□ Bootcamp 
□ (Midget)golf 
□ Gymnastiek/turnen 
□ Handbal 
□ Hardlopen/joggen 
□ Hockey 
□ Honkbal/softbal 
□ Jeu de boules 
□ Klimsport 
□ Korfbal 
□ Mountainbiken 
□ Skeeleren/skaten 
□ Squash 
□ Tafeltennis 
□ Tennis 
□ Vecht- en verdedigingssporten 
□ Voetbal 
□ Volleybal 
□ Wandelsport 
□ Wielrennen/toerfietsen 
□ Yoga 
□ Anders, namelijk….. 

 
 
 
 
 
 



 
6. Wat is uw motief om te sporten en/of te bewegen? (doorlinken naar vraag 8) 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Voor mijn gezondheid  

 Voor mijn plezier 

 Zodat ik er goed uit zie 

 Voor de sociale contacten (ontmoeten) en gezelligheid 

 Verbeteren van mijn prestaties en vaardigheden 

 Om te ontspannen 

 Anders, namelijk…… 
 

7. Waarom sport/beweegt u niet? (doorlinken naar vraag 9) 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Ik vind sporten/bewegen niet leuk 
□ Ik heb geen tijd 
□ Ik vind het te duur 
□ Ik kan niet sporten vanwege een blessure/mijn gezondheid 
□ Er is geen geschikt (openbaar)sportaanbod bij mij in de buurt 
□ Anders, namelijk .............................................................. 

 
8. Sport/beweegt u weleens in de openbare ruimte?  
De openbare ruimte is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Denk aan straten, pleinen, parken, 
het bos etc. 

□ Ja (doorlinken naar vraag 10) 
□ Nee (doorlinken naar 12) 

 
9. Zou u wel eens willen sporten of bewegen in de openbare ruimte? 

□ Ja (doorlinken naar vraag 10) 
□ Nee, omdat ….. (doorlinken naar vraag 17) 

 
10. Welke vorm van sport/bewegen beoefent u dan of zou u willen beoefenen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Wandelen 
□ Hardlopen 
□ Nordic Walking 
□ Fietsen 
□ Wielrennen 
□ Mountainbiken 
□ Bootcamp 
□ Basketbal 
□ Voetbal 
□ Buitenfitness 
□ Tafeltennis 
□ (Beach)volleybal 
□ Anders namelijk…. 

 
11. In welk verband beweegt u of zou u willen bewegen in de openbare ruimte? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Alleen 
□ Groepsverband 
□ Anders, namelijk……… 

 
12. Zou u gebruik willen maken van de nieuwe plek bij het Noorderpoort? 

□ Ja (doorlinken naar vraag 14) 
□ Misschien (doorlinken naar vraag 14) 
□ Nee (doorlinken naar vraag 13) 

 
13. Wat zou voor u een reden zijn om wel van de nieuwe sport- en beweegplek gebruik te gaan 
maken? 
<Open vraag> 



 
14. Wat is voor u een reden om naar de nieuwe plek toe te komen? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Als ik er andere mensen kan ontmoeten 
□ Als ik er kan sporten/bewegen 
□ Als ik er kan ontspannen 
□ Als ik er mijn hond uit kan laten 
□ Als ik er kan genieten van de natuur en de buitenlucht 
□ Als er activiteiten worden georganiseerd waar ik aan deel kan nemen 
□ Anders, namelijk…… 

 
15. Wat vindt u belangrijk voor deze nieuwe plek? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 
 

 Niet 
belangrijk 

Een 
beetje 
belangrijk 

Neutraal Belangrijk Zeer 
belangrijk 

Geen 
mening 

Toegankelijkheid (de 

locatie is goed te 
bereiken) 

      

Sfeer         

Sociale veiligheid (ik 

voel mij er veilig) 
      

Verkeersveiligheid (de 

locatie is veilig te 
bereiken) 

      

Kwaliteit  
(de plek is goed 
onderhouden en 
gebruiksvriendelijk) 

      

Activiteiten 
(er worden activiteiten 
georganiseerd bij de 
locatie, waar ik aan deel 
kan nemen) 

      

Informatievoorziening 
(ik word op de hoogte 
gebracht van wat er bij de 
locatie te doen is) 

      

 
16. Op welk moment zou u gebruik willen maken van de locatie? 
Nb. Kruis alle antwoorden aan die voor u van toepassing zijn. 
 

 ’s morgens ’s middags ‘s avonds 

Weekdagen    

Weekend    

Speciale gelegenheid 
Denk bijvoorbeeld aan een 
buurtfeest o.i.d.) 
(licht uw antwoord toe): 

   

  
17. Wilt u geïnformeerd worden over de mogelijkheden om te sporten, bewegen en recreëren 
bij de nieuwe sport- en beweegplek bij het Noorderpoort? 

□ Ja (doorlinken naar vraag 18) 
□ Nee (vraag 20) 

 
 
 
 



 
 
18. Op welke manier kunnen wij u het best informeren over de mogelijkheden om te sporten, 
bewegen en recreëren bij de sport- en beweegplek? 
(Meerdere antwoorden mogelijk) 

□ Facebook 
□ Website wijkraad 
□ Flyer 
□ Buurtbijeenkomst 
□ Wijkkrant 
□ Activiteitenkalender 
□ Buurtmail 
□ Persoonlijke benadering 
□ Anders, namelijk……. 

 
19. Wilt u meepraten/meedenken over het vervolg van deze nieuwe sport- en beweegplek? 

□ Nee 
□ Ja, mijn e-mailadres is 

 
20. Heeft u nog tips of suggesties voor ons? 
<Open vraag> 
  

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! 


