
STRAATNAAM:

ENQUÊTE LEEFBAARHEID FATIMA

Beste buurtbewoner,

Door politici worden, ook voor Fatima, allerlei plannen bedacht. Onder andere
plannen om het gebied Landbouwbelang/Beekpoort te vernieuwen.
Dat plan bestaat uit de bouw van ongeveer 450 woningen (meest appartementen) en
het veranderen van de Industriekade in een wandelpromenade.
Daarnaast wordt er een appartementen-complex aan het Wilhelminaplein gebouwd.
Allemaal plannen in begin of eindstadium, maar wat betekent dit eigenlijk voor u en
voor de wijk? En: wilt u dit eigenlijk wel….. of niet?

Onder een leefbare wijk verstaan wij een wijk waarin iedereen zich prettig voelt.

De SP wil daarom in Fatima onderzoeken wat u, als belangrijkste betrokkene, vindt
wat het beste is voor de mensen op Fatima.

Daarnaast is het zaak niet alleen een leefbare wijk te hebben, maar deze ook zo te
houden! Hierin kan bijvoorbeeld de wijkraad een belangrijke rol vervullen.
Een van haar taken is het onderhouden van contacten met de bewoners en met de
gemeente. Zij is een belangrijke spreekbuis voor de wijk en haar belang wordt steeds
groter, als de plannen van de gemeente hierover doorgaan.

De uitkomsten van deze enquete worden natuurlijk naar de Wijkraad Fatima
toegestuurd. Zij zijn uiteraard ook geïnteresseerd in de uitslag.
In uw eigen belang vragen wij u om mee te doen met deze enquête zodat de politici
te weten komen wat ú wilt.

Met vriendelijke groet,

Jan Tak
Paul Lempens (raadslid)
Informatie: 535821 / weert@sp.nl / http://weert.sp.nl

De uitslag zullen we bekend maken via het ‘Fatima-Contact”. Wij zullen u ook
persoonlijk informeren, wanneer u uw volledige naam en adres invult.

Naam:
Adres:
Telefoon:
E-mail (evt):



SP ENQUÊTE FATIMA
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1. In het plan Beekpoort vind ik belangrijk:

Groen
Speel/sportfaciliteiten
Vooral hoogbouw
Vooral laagbouw
Woningen voor starters
Woningen voor senioren
Duurdere woningen
Nieuwe brede school
Monumentaal gebouw Landbouwbelang moet blijven

Andere suggesties:
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Ja 2. Informatievoorziening

Leest u het wijkkrantje 'Fatima contact' ?
Heeft u wel eens contact (gehad) met de wijkraad Fatima?
Vindt u dat de wijkraad gekozen moet worden ?
Bent u op de hoogte van wat de wijkraad doet en kan doen ?

Mijn mening over de informatievoorziening:
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3. In mijn buurt:

… is voldoende groen
… is het onderhoud aan groen voldoende
… is het onderhoud van straat en stoep voldoende
… is er voldoende speelgelegenheid voor kinderen
… voel ik mij veilig
… wonen te veel ouderen
… wonen te weinig jongeren en jonge gezinnen

Opmerkingen:

Graag vóór 12 juni inleveren op:
Nieuwstraat 24, Antoon de Winterstraat 1 of Franse Paterstraat 11


