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Colofon
Dit rapport is opgesteld in opdracht van de wijkvereniging Westeinde door onderzoeksbureau
Domenie Φ Kerstens. Onderzoeker: Miranda Domenie.

2

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1 Inleiding .............................................................................................................................. 4
1.1 Onderzoeksmethode..................................................................................................................... 4
1.2 Respons en representativiteit ....................................................................................................... 5

Hoofdstuk 2 Draagvlak voetbalkooi Westeinde...................................................................................... 7
2.1 Draagvlak voetbalkooi Westeinde................................................................................................. 7
2.2 Draagvlak naar achtergrondkenmerken........................................................................................ 7
2.3 Opmerkingen over de voetbalkooi................................................................................................ 8
2.4 Conclusies...................................................................................................................................... 8

Bijlage 1 Antwoordkaart, begeleidende brief en ‘binnenste ring’ .......................................................... 9
Bijlage 2 Statistische toetsen................................................................................................................. 13
Bijlage 3 Opmerkingen op de antwoordkaart ....................................................................................... 17

3

Hoofdstuk 1 Inleiding
De Wijkvereniging Westeinde wil de jeugd van Westeinde een plek bieden om te spelen en te
ontmoeten. Uit een onderzoek onder de schoolgaande jeugd van Westeinde is gebleken dat de jeugd
behoefte heeft aan een voetbalkooi. De wijkvereniging wil de voetbalkooi plaatsen op de speelweide
naast het sportveld, omdat deze speelweide bestemd is om te spelen.
Op basis van jaarlijkse ledenvergaderingen, een informatieavond voor direct aanwonenden en een
aantal huisbezoeken in de omgeving van de speelweide is gekozen voor een ontwerp waarbij
maximaal rekening wordt gehouden met de wensen van de inwoners van de wijk: een geluidsarme
voetbalkooi met een lage geluidswal er omheen.
Voordat de gemeente Leeuwarden toestemming geeft om de voetbalkooi te plaatsen, wil zij dat de
Wijkvereniging Westeinde een draagvlakonderzoek uitvoert. Als meer dan de helft van de inwoners
het plan om de voetbalkooi te plaatsen steunt, kan de voetbalkooi gerealiseerd worden. De
gemeente heeft onderzoeksbureau Domenie Φ Kerstens gevraagd de uitvoering van het onderzoek
op zich te nemen. Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar het draagvlak voor een
voetbalkooi in de wijk Westeinde.

1.1 Onderzoeksmethode
Het draagvlakonderzoek heeft plaatsgevonden in de vorm van een referendum. Alle huishoudens van
de wijk Westeinde hebben een brief met informatie over de voetbalkooi ontvangen (zie bijlage 1a).
Bij de brief is een antwoordkaart gevoegd die kosteloos teruggestuurd kon worden naar een
antwoordnummer van de gemeente (zie bijlage 1b). Op de antwoordkaart kon een lid van elk
huishouden ‘JA’ of ‘NEE’ antwoorden op de vraag: ‘Wilt u dat er een voetbalkooi geplaatst wordt in
de wijk Westeinde volgens het plan van de wijkvereniging?’ Daarnaast is gevraagd naar de leeftijd en
de gezinssamenstelling om de representativiteit van de respons te kunnen bepalen. Als laatste is
ruimte voor toelichtingen opgenomen.
De wijk Westeinde bestaat uit 1.787 woningen. De brieven zijn door Business Post Leeuwarden huisaan-huis bezorgd op woensdag 1 juli 2015, de laatste week voor de schoolvakantie. De dagen na de
verspreiding bleek dat een klein deel van de wijk de brief niet had ontvangen. Het ging om ongeveer
150 adressen1. Op deze adressen is de brief alsnog bezorgd op 8 juli. Business Post Leeuwarden heeft
per abuis 30 brieven bezorgd op de Troelstraweg in Leeuwarden, die buiten de wijk Westeinde ligt.
Deze antwoordkaarten zijn niet te herkennen en daarom is het mogelijk dat een klein deel van de
respons (minder dan 2%) van buiten de wijk Westeinde komt.
Er zijn twee versies van de antwoordkaart gebruikt: een witte en een blauwe. De blauwe
antwoordkaarten zijn bezorgd bij de huishoudens die dicht bij het veldje wonen waar de voetbalkooi
gepland is. De adressen die een blauwe antwoordkaart hebben ontvangen zijn opgenomen in bijlage

1

Het exacte aantal adressen dat de brief een week later heeft ontvangen is onbekend.
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1c. Het ging om 277 adressen. De overige 1.510 huishoudens, plus de dertig adressen op de
Troelstraweg, hebben een witte kaart ontvangen.

1.2 Respons en representativiteit
Respons
Op de antwoordkaart is 14 juli als de uiterste datum van terugzenden opgenomen. Alle
antwoordkaarten die tot en met 22 juli zijn binnengekomen bij de gemeente Leeuwarden zijn
meegenomen in de uitkomst van het draagvlakonderzoek.
Er zijn in totaal 1.817 antwoordkaarten bezorgd2. De respons is 721. Dat betekent een
responspercentage van 39,7%. De respons in de ‘binnenste ring’, de huizen dichtbij het veldje, is 114
(41,2%) en in de rest van de wijk 607 (39,4%).
Representativiteit
De leeftijdsopbouw van de inwoners van de wijk Westeinde staat weergegeven in tabel 1. We
hebben niet alle inwoners ondervraagd maar slechts één meerderjarige persoon per huishouden. Om
toch iets te kunnen zeggen over de representativiteit hebben we de leeftijdsopbouw van de
inwoners van de wijk Westeinde van 20 jaar en ouder vergeleken met de leeftijdsopbouw van de
respons. Uit de tabel blijkt dat de leeftijdscategorieën 20 t/m 24 jaar en 25 t/m 44 jaar
ondervertegenwoordigd zijn in de respons en de leeftijdscategorie 65 jaar en ouder is
oververtegenwoordigd (zie bijlage 2a voor de statistische toets). Aangezien mensen uit de eerste
twee categorieën vaker met meerdere mensen in één huis wonen en mensen van 65 jaar en ouder
vaker alleen wonen, viel deze afwijking in de respons te verwachten.
Tabel 1: representativiteit leeftijd

Leeftijdscategorie

% in GBA

% in respons

20-24 jaar

7,3

1,6

25-44 jaar

26,5

22,4

45-54 jaar

16,7

16,0

55-64 jaar

18,9

19,8

65 jaar en ouder

30,6

40,2

Bron: GBA/BRP Gemeente Leeuwarden

In tabel 2 is de gezinssamenstelling van de huishoudens in Westeinde vergeleken met de
gezinssamenstelling van de respondenten. Het aandeel eenpersoonshuishoudens in Westeinde is
48%. Het aandeel eenpersoonshuishoudens in de respons is 27,6%. Het aandeel gezinnen zonder

2

Dit getal wordt nog geverifieerd. Eventuele bijstelling van dit cijfer heeft nauwelijks effect op de respons en geen effect op
de uitkomsten van het onderzoek.
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thuiswonende kinderen is in Westeinde 24% en in de respons 40,9%. Eenpersoonshuishoudens zijn
ondervertegenwoordigd en gezinnen zonder kinderen oververtegenwoordigd (zie bijlage 2a voor de
statistische toets).
Tabel 2: representativiteit gezinssamenstelling

Gezinssamenstelling

% in GBA

% in respons

Eenpersoonshuishouden

48,5

27,6

Gezin zonder thuiswonende kinderen

23,8

40,9

Gezin met thuiswonende kinderen

27,7

31,5

Bron: CBS

Conclusies respons en representativiteit
De respons van het onderzoek is 39,4%, wat een hoge respons genoemd mag worden. Aangezien
ouderen vaker alleen wonen dan jongeren en slechts één persoon per huishouden de antwoordkaart
kon invullen, zijn de ouderen oververtegenwoordigd in de respons. Eenpersoonshuishoudens zijn
ondervertegenwoordigd en gezinnen zonder thuiswonende kinderen oververtegenwoordigd.
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Hoofdstuk 2 Draagvlak voetbalkooi Westeinde
In dit hoofdstuk wordt het draagvlak van de voetbalkooi gerapporteerd. Er wordt onderscheid
gemaakt in draagvlak in de ‘binnenste ring’ en draagvlak in de rest van de wijk. Ook wordt
onderzocht of er verschil in draagvlak is naar leeftijd en gezinssamenstelling.

2.1 Draagvlak voetbalkooi Westeinde
In totaal hebben 638 van de 721 respondenten ‘JA’ geantwoord op de vraag: ‘Wilt u dat er een
voetbalkooi geplaatst wordt in de wijk Westeinde volgens het plan van de wijkvereniging?’ Dat is een
percentage van 88,5%. Uit figuur 1 blijkt dat het draagvlak in de ‘binnenste ring’ 73,7% is en in de rest
van de wijk 91,3%. In de binnenste ring wonen statistisch significant meer mensen die ‘NEE’ hebben
geantwoord (zie bijlage 2b voor de statistische toets).
Figuur 1: draagvlak voetbalkooi naar afstand

2.2 Draagvlak naar achtergrondkenmerken
Het blijkt dat er geen significant verschil is in draagvlak tussen mensen van verschillende
leeftijdscategorieën en van verschillende gezinssamenstellingen (zie bijlage 2c voor de statistische
toetsen).
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2.3 Opmerkingen over de voetbalkooi
Op de antwoordkaart zijn opmerkingen geschreven door de inwoners van de wijk Westeinde. In
bijlage 3 zijn de opmerkingen van de JA- en de NEE stemmers apart opgesomd. Uit de opmerkingen
valt op te maken dat vooral de NEE-stemmers, maar ook een deel van de JA-stemmers zich zorgen
maken over mogelijke overlast door lawaai (door het voetballen zelf of door de muziek die
meegenomen wordt), troep, vernieling en samenscholing van hangjongeren. De inwoners willen
graag dat er duidelijke regels gelden en dat er een vorm van toezicht op de voetbalkooi is.

NEE-stemmers noemen, naast de overlast, het vaakst het tegenargument dat een stuk groen
verloren zal gaan in de wijk. Wat verder enkele malen genoemd wordt is geldverspilling, omdat er al
genoeg voetbalmogelijkheden zijn of omdat de kooi vermoedelijk weinig gebruikt zal gaan worden.

2.4 Conclusies
Het draagvlak voor de voetbalkooi volgens de plannen van de wijkvereniging is 88,5%. Het draagvlak
onder bewoners van de ‘binnenste ring’ is 73,7% ‘en onder bewoners van de rest van de wijk 91,3%.
Er is geen verschil in draagvlak tussen mensen van verschillende leeftijdscategorieën of mensen met
verschillende gezinssamenstellingen. Het feit dat ouderen in de respons oververtegenwoordigd zijn
en eenpersoonshuishoudens ondervertegenwoordigd heeft dus geen invloed op het gemeten
draagvlak.
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Bijlage 1 Antwoordkaart, begeleidende brief en ‘binnenste ring’
Bijlage 1a Begeleidende brief

Wijkvereniging Westeinde
Pieter Sipmawei 11
8915 DZ LEEUWARDEN

Leeuwarden, 30 juni 2015
Betreft: onderzoek draagvlak voetbalkooi Westeinde
Geachte heer, mevrouw,
De Wijkvereniging Westeinde wil de jeugd van Westeinde een plek bieden om te spelen en te ontmoeten. Uit een
onderzoek onder de schoolgaande jeugd van Westeinde is gebleken dat de jeugd behoefte heeft aan een voetbalkooi. De
wijkvereniging wil de voetbalkooi plaatsen op de speelweide naast het sportveld, omdat deze speelweide bestemd is om te
spelen. De afstand tot woonhuizen is hier het grootst.
Op basis van jaarlijkse ledenvergaderingen, een informatieavond voor direct aanwonenden en een aantal huisbezoeken in
de omgeving van de speelweide is gekozen voor een ontwerp waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de wensen
van de inwoners van de wijk: een geluidsarme voetbalkooi met een lage geluidswal er omheen. Er zullen regels opgesteld
worden voor het gebruik van de voetbalkooi. Meer informatie over de voetbalkooi is te vinden
op http://www.wijkverenigingwesteinde.nl/een-voetbalkooi-in-westeinde-de-plannen.
Voordat de gemeente Leeuwarden toestemming geeft om de voetbalkooi te plaatsen, wil zij dat de Wijkvereniging
Westeinde een draagvlakonderzoek uitvoert. Als meer dan de helft van de inwoners het plan om de voetbalkooi te plaatsen
steunt, kan de voetbalkooi gerealiseerd worden. De gemeente heeft onderzoeksbureau Domenie Φ Kerstens gevraagd de
uitvoering van het onderzoek op zich te nemen.
Wij verzoeken u vriendelijk om bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en uiterlijk 14 juli terug te sturen. Een postzegel is
niet nodig. De antwoordkaart kan slechts door één volwassene per huishouden ingevuld worden. De antwoordkaarten
worden door onderzoeksbureau Domenie Φ Kerstens anoniem verzameld en verwerkt.
Wij danken u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,

Keimp Pijpstra
Voorzitter Wijkvereniging Westeinde
z.o.z. voor foto’s van de locatie en de voetbalkooi
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Figuur 1 Locatie van de voetbalkooi

Figuur 2 Ontwerp van de voetbalkooi
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Bijlage 1b Antwoordkaart

======================================================================
Wilt u dat er een voetbalkooi geplaatst wordt in de wijk Westeinde volgens het
plan van de wijkvereniging (zie bijgesloten brief)?

□ JA

□ NEE

Wat is uw leeftijd?
_____ jaar

Wat is uw gezinssamenstelling?
□ eenpersoonshuishouden
□ gezin zonder (thuiswonende) kinderen
□ gezin met thuiswonende kinderen

Ruimte voor toelichting

==================================================================================
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Bijlage 1c Adressen ‘binnenste ring’

Adressen

aantal

Nynke van Hichtumwei 40-62
Nynke van Hichtumwei 64-76
Nynke van Hichtumwei 20-38

12
7
10

Rixtwei 28-46
Rixtwei 325-349

10
13

Johan Winklerwei 120-140
Johan Winklerwei 118-104

11
8

Pieter Sipmawei 6-294 (even) (is Swettehiem)

147

Eeltje Folkertsmawei 1-5F

41

Barend van de Veenwei 24-32
Barend van de Veenwei 34-56

6
12

Totaal

277
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Bijlage 2 Statistische toetsen
Bijlage 2a Statistische toetsen representativiteit
Met behulp van een chi-kwadraattoets is getoetst of de opbouw van de respons afwijkt van de
opbouw van de populatie op leeftijd en gezinssamenstelling. De overschrijdingskans is in beide
gevallen kleiner dan 0,05 en daarom kunnen we concluderen dat de respons significant afwijkt van
de populatie.
leeftijdsklasse
Observed N

Expected N

Residual

20 - 24 jaar

11

51,2

-40,2

25 - 44 jaar

157

185,8

-28,8

45 - 54 jaar

112

117,1

-5,1

55 - 64 jaar

139

132,5

6,5

65 jaar en ouder

282

214,5

67,5

Total

701

Test Statistics
leeftijdsklasse
a

Chi-Square

57,768

df

4

Asymp. Sig.

,000

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 51,2.

gezinssamenstelling
Observed N

Expected N

Residual

Eenpersoonshuishouden

196

343,9

-147,9

gezin zonder kinderen

290

168,7

121,3

gezin met kinderen

223

196,4

26,6

Total

709

Test Statistics
gezinssamenstelling
Chi-Square

a

154,324

df
Asymp. Sig.

2
,000

a. 0 cells (0,0%) have expected frequencies less than
5. The minimum expected cell frequency is 168,7.
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Bijlage 2b Statistische toets verschil draagvlak ‘binnenste ring’ en rest van de wijk
Met behulp van een chi-kwadraattoets is getoetst of het draagvlak onder inwoners van de binnenste
ring significant afwijkt van het draagvlak in de rest van de wijk. De overschrijdingskans is kleiner dan
0,05 en dus is er een statistisch significant verschil in draagvlak.
voetbalkooi * afstand tot voetbalkooi Crosstabulation
afstand tot voetbalkooi

voetbalkooi

NEE

rest van de wijk

30

53

83

26,3%

8,7%

11,5%

84

554

638

73,7%

91,3%

88,5%

114

607

721

100,0%

100,0%

100,0%

Count
% within afstand tot
voetbalkooi

JA

Count
% within afstand tot
voetbalkooi

Total

Total

binnenste ring

Count
% within afstand tot
voetbalkooi

Chi-Square Tests

Value

Asymp. Sig. (2-

Exact Sig. (2-

Exact Sig. (1-

sided)

sided)

sided)

df
a

1

,000

Continuity Correction

27,432

1

,000

Likelihood Ratio

23,826

1

,000

Pearson Chi-Square

29,133
b

Fisher's Exact Test
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

,000
29,092

1

,000

721

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13,12.
b. Computed only for a 2x2 table
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Bijlage 2c Statistische toets verschil draagvlak naar leeftijd en gezinssamenstelling
Met behulp van een Mann-Whitneytoets is getoetst of het draagvlak verschilt tussen mensen van
verschillende leeftijdscategorieën. De overschrijdingskans is 0,632: er is geen significant verschil in
draagvlak tussen mensen van verschillende leeftijdscategorieën.
leeftijdsklasse * voetbalkooi
voetbalkooi
NEE
leeftijdsklasse

20 - 24 jaar

Count
% within voetbalkooi

25 - 44 jaar

Count
% within voetbalkooi

45 - 54 jaar

Count
% within voetbalkooi

55 - 64 jaar

Count
% within voetbalkooi

65 jaar en ouder

Count
% within voetbalkooi

Total

Count
% within voetbalkooi

15

Total

JA
2

9

11

2,6%

1,4%

1,6%

14

143

157

17,9%

23,0%

22,4%

18

94

112

23,1%

15,1%

16,0%

16

123

139

20,5%

19,7%

19,8%

28

254

282

35,9%

40,8%

40,2%

78

623

701

100,0%

100,0%

100,0%

Met behulp van een chi-kwadraattoets is getoetst of het draagvlak verschilt tussen mensen met
verschillende gezinssamenstellingen. De overschrijdingskans is 0,988: er is geen verschil in draagvlak
tussen mensen met verschillende gezinssamenstellingen.
Crosstab
voetbalkooi
NEE
gezinssamenstelling

eenpersoonshuishouden

Count
% within voetbalkooi

gezin zonder kinderen

Count
% within voetbalkooi

gezin met kinderen

Count
% within voetbalkooi

Total

Count
% within voetbalkooi

Chi-Square Tests
Asymp. Sig. (2Value

df

sided)

a

2

,988

Likelihood Ratio

,023

2

,988

Linear-by-Linear Association

,023

1

,880

N of Valid Cases

709

Pearson Chi-Square

,023

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected
count is 21,56.
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Total

JA
22

174

196

28,2%

27,6%

27,6%

32

258

290

41,0%

40,9%

40,9%

24

199

223

30,8%

31,5%

31,5%

78

631

709

100,0%

100,0%

100,0%

Bijlage 3 Opmerkingen op de antwoordkaart
Bijlage 3a Opmerkingen van NEE-stemmers
Bang voor overlast. Nu maken de jongeren rommel en lawaai rondom de prullenbak bij het voetbalterrein.
Brengt veel overlast.
Broeinest van zaken die niets met voetbal te maken hebben.
De buurt graag zo groen mogelijk houden. De kooi kan wel naast Eeltsjeshiem.
De kooi zal ingenomen worden door hangjongeren. En in Westeinde is al te weinig groen.
De kooi zal voor overlast zorgen en daarom beter ergens anders geplaatst kunnen worden. Ook blijft het groen
dan intakt.
De locatie is ongeschikt. Het is nu een mooi veldje waar je rust vindt.
De plaats is niet goed: dichtbij bejaarden en weer een stuk natuur weg.
De plek is juist zo mooi en rustig.
De voetbalkooi zal de rustgevende omgeving door groen en vijverpartij teniet doen en een ghettoachtige
indruk geven.
Dit veld wordt gebruikt voor spelletjes/sport van de leerlingen van de Albestine Agnesschool.
Een mooi klim-, klauter, glijtoestel zou beter zijn en mensen trekken.
Er is al een kooi bij de Heydnstraat. Er wordt zo weer een hangplek gecreëerd. En voetballen kan de jeugd op
de Frisiavelden.
Er is al een voetbalveld aanwezig waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Zonde van de groenplek. Geld
beter besteden aan meer en betere groenvoorziening.
Er is al teveel lawaai van ballentrappende jongens in de wijk.
Er is genoeg plek om te voetballen. Maak op die plek een mooie speeltuin en vooral geen poep meer.
Er is genoeg ruimte om te voetballen. Het ontsiert het groen. Daar zou de wijkvereniging op moeten letten:
bestrating, dakkapellen, zonnepanelen zijn mij een doorn in het oog.
Er wonen 80plussers op 20 meter afstand, dat is schandalig. Plaats de voetbalkooi beter aan de noordwestrand.
Er zijn al genoeg speelvelden die nauwelijks gebruikt worden. Het is nu een prachtig plekje.
Er zijn al mogelijkheden tot voetballen naast Swettehiem en speelvoorzieningen bij het Schapendijkje.
Er zijn genoeg mogelijkheden om te voetballen. En Frisia heeft prachtige voetbalvelden.
Er zijn genoeg speelplekken in de wijk. Er zou beter een uitrenveld voor honden gemaakt kunnen worden.
Geen belang bij en heeft last van oorruis.
Geluidsoverlast. Het groen verdwijnt.
Gezien de bezetting van de voetbalkooi in het Valeriuskwartier, zou het geld beter anders besteed kunnen
worden.
Hangjongeren, geluidsoverlast.
Het is een bijzonder stukje natuur om te mediteren. Er zijn betere plaatsen in de wijk voor een voetbalkooi.
Het is nu een mooi stukje natuur. Men kan er beter speeltoestellen neerzetten.
Het Joplaplan werd vernield. De kooi zal overlast geven door lawaai en troep.
Het voetbalveld is groot genoeg. Een voetbalkooi is geldverspilling.
Het zal een hangplek voor jongeren worden. Voetballen kan ook zonder kooi.
Het zal zorgen voor overlast door muziek, alcohol, hangjeugd. De parkachtige omgeving gaat verloren. Zonde
om weer geld te besteden hieraan (zie Joplaplan).
Huidige voetbalveld en basketbalveld worden ook amper gebruikt, waarom zouden ze de kooi wel gebruiken.
Ik ben vóór een voetbalkooi maar niet op deze locatie. Het zal te veel overlast geven.
Je gaat je gang maar.
Kan meer overlast veroorzaken.
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Leidt tot overlast in het parkje (harde muziek, brandstichting), waardevermindering woning, jeugd zal de kooi
binnen drie maanden anders eruit laten zien.
Locatie is niet geschikt
Mooiste, rustigste speel- en zonplekje van Westeinde wordt verpest.
Ouders willen het, maar kinderen zie je er niet. Net als het Joplaplan, jaren '90. Overlast door zwervers.
Overbodig, er zijn al twee voetbalvelden. Zonde van de mooie plek. Beter bankjes, schommels en glijbaantje
plaatsen voor jonge kinderen.
Overbodig, er zijn al voetbalvelden. Beter kun je glijbaan, schommel etc plaatsen. Het ziet er nu mooi uit.
Stuk groen mag niet verdwijnen. Bang voor overlast, krijg nu al van alles tegen de ramen.
Te veel geld naar de jeugd en te weinig naar de ouderen.
Te veel lawaai, jeugd kan naar een sportvereniging gaan.
Trekt alleen maar rotzooi aan en wat is er voor de meisjes?
Voetballen kan bij de voetbalvereniging. Maak er een losloopterrein voor honden van, met bankjes zodat
baasjes elkaar ontmoeten.
Voetballen kan ook zonder kooi. Een kooi is niet mooi, heeft de uitstraling van een ghetto.
Voetbalveld geeft genoeg ruimte. Het is nu een natuurgebied, vogelplaats --> verspilling.
Voor dit geld kun je beter de lantaarnpalen laten staan die nu weggehaald worden.
Weggegooid geld, zal weinig gebruikt worden. Kindren spelen niet of nauwelijks meer buiten. De jeugd kan
naar de magere Weidevelden.
Wie beheert de kooi, waar kun je overlast melden en wie doet er dan iets mee? Zwerfvuil, muziek,
geluidsoverlast.
Wie controleert de regels? Er is al een speelweide. Waarom niet bij de magere weide?
Wij houden van het park zonder voetbalkooi.
Wij wonen er tegenover en vrezen overlast, hangjongeren, lawaai, zwerfvuil etc.
Woont op 20 meter: schandalig dichtbij.
Woont op 20 meter. Het mooie parkje wordt vernield en er is al een mooi sportpark.
Zonde van het parkzicht. Onveilige situatie voor omwonenden vanwege groepsvorming jongeren.
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Bijlage 3b Opmerkingen van JA-stemmers
Als dit jongeren weerhoudt kattenkwaad uit te hale lijkt me dit een goed plan! Ook de jeugd heeft een plek
nodig in onze wijk.
Als er behoefte aan is: leuk voor de jeugd! Wel uitkijken voor dominante groepen. Het moet voor iedereen zijn!
Als er goede afspraken zijn en het goede toezicht, dan is het fijn voor deze groep.
Als het er zo mooi uitziet waarom dan ook niet.
Als het maar geen ontmoetingsplek wordt voor oudere jongeren.
Altijd doen!
Altijd doen! Geweldig initiatief.
Belangrijk dat de jeugd een plekje krijgt.
Belangrijk om een speelplek te creëren voor de jeugd.
Ben voor de voetbalkooi! De jeugd moet toch ergens terecht kunnen.
Beter dat de kinderen daar kunnen spelen.
Beter in de kooi dan tussen geparkeerde auto's.
Better for worse: dan zullen die hondenbezitters daar hun honden niet meer kunnen uitlaten.
Bewegen dient gestimuleerd te worden en een voetbalkooi zorgt daar o.a. voor. Een plek om kinderen te
ontmoeten en samen lekker bewegen!
Beweging en competitie is belangrijk en gezellig.
Brengt leven in de wijk.
Buitenactiviteiten zijn belangrijk.
Dat de jeugd er lang plezier van mag hebben!
De gemeente moet het wel goed onderhouden, en niet zo slecht als het speelveld achter in de wijk! (onkruid)
De jeugd heeft de toekomst en ruimte nodig.
De jeugd moet bezig zijn.
De jeugd moet een mooie plek hebben in de wijk.
De jeugd moet een plek hebben om te spelen.
De jeugd moet een plek hebben.
De jeugd moet kunnen spelen.
De jeugd moet niet tussen de auto's voetballen, dus zorg voor een mooi plaatsje zonder dat ze in de
hondenpoep trappen.
De jeugd van Westeinde verdient het, tijd dat die kooi er komt.
De jeugd verdient een plek, mits ze zich aan de regels houden.
De jeugd vindt het prachtig om zo'n kooi te hebben.
De kinderen kunnen dan altijd spelen. Ook als het geregend heeft.
De kooi moet wel in de gaten gehouden worden dat het vooral voor schoolkinderen bedoeld is en niet voor de
hangjongeren.
De voetbalkooi beter in het zicht plaatsen op het voetbalveld en van het kleine veld een hondenlosloopplek
maken, kunnen ze elkaar in de gaten houden.
De voetbalkooi is een meerwaarde voor de wijk.
Dit gezin staat 100% achter dit plan.
Dit houdt de jeugd beter van de straat.
Dit is een mooie kans voor de jeugd die een kans verdienen.
Dit is hoog tijd, eindelijk iets goeds voor de jeugd van Westeinde.
Dit nodigt de jeugd uit om buiten te spelen.
Doen, is leuk voor de kinderen in de wijk. Ze hebben hier al weinig.
Doen!
Een veilige plaats om te spelen. Van harte juich ik dit toe.
Een goed idee! De jeugd zal er blij mee zijn.
Een goed plan.
Een goed plan. Nu nog een hekje om de speeltuin van de G. Colmjonwei.
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Een goede plek.
Een gunst voor de jeugd.
Een heel goed idee, en is veel behoefte aan een veilige plek voor voetballers.
Een kooi is altijd beter dan zonder! Zo heeft niemand last van rondvliegende ballen (in de tuin).
Een prima plan. Alleen is de locatie niet perfect, het is uit je zicht. Waardoor hangjongeren sneller dingen
kunnen vernielen.
Eindelijk!
Er is voor zowel jongens als meisjes veel animo voor voetbal, dat zag je ook op het wijkfeest.
Er mag meer gedacht worden aan de kinderen, vooral op pleintjes, schommels, wipwap enz. En ouderen
moeten niet zo moeilijk doen!
Er moet altijd ruimte zijn voor iets dergelijks. Wij zijn ook jong geweest.
Fantastisch initiatief!
Fantastisch plan voor de jeugd in Westeinde.
Fantastisch plan, dit kan ik alleen maar steunen!
Fijn dat de kinderen niet meer tussen de auto's moeten voetballen. Maar jammer dat er een lelijk stuk komt
tussen al dat mooie groen.
Fijn dat dit plan er is.
Fijn dat er ook iets komt voor de jeugd.
Fijn voor de kinderen, kunnen ze zich uitleven. Goed idee.
Geen bezwaar.
Geen overlast - wijkagent / harde muziek / vernielingen
Geweldig idee.
Geweldig ik hoop dat het door gaat.
Geweldig!
Goed en nuttig bedacht, dit houdt de jeugd van de straat.
Goed idee! Dat ontbrak nog in onze prachtige wijk.
Goed idee.
Goed initiatief.
Goed plan, is ook veilig voor de kinderen.
Goed voor de jeugd.
Goed voor de jongeren in de wijk. Maar de wijk wordt er niet mooier op.
Goed voorstel!
Goede locatie. Jeugd moet een uitlaatklep/ ontspanning hebben!
Graag eindelijk realisering, had al veel eerder moeten gebeuren.
Graag het speeltuintje bij de Tsjibbe Geertswei ook aanpakken/vernieuwen.
Graag.
Gun ik de jeugd.
Had 20 jaar eerder gemoeten.
Had al jaren eerder gemoeten, kinderen hebben ook rechten!
Had liever een losloopterrein voor honden gehad.
Had veel eerder gemoeten.
Heel goed idee! Prima plek ook voor dit initiatief.
Heel goed idee.
Heel goed plan.
Heel graag.
Heel leuk dat er een voetbalkooi komt. Onze complimenten voor het ontwerp! De locatie wordt eindelijk eens
voor iets leuks gebruikt!
Heel leuk voor de jeugd, doen!
Heel veel wijken hebben al een voetbalkooi, dus nu is de beurt aan Westeinde.
Het is belangrijk dat het weer aantrekkelijk wordt voor kinderen om buiten te spelen.

20

Het is een goed doel voor kinderen.
Het is een kinderrijke buurt, dus prima!
Het is erg belangrijk dat kinderen veel bewegen.
Het is goed voor de jeugd wanneer ze hun energie kwijt kunnen.
Het is mooi als kinderen kunnen spelen.
Het is ook leuk om met de kleinkinderen naar de voetbalkooi te gaan, lekker spelen en dus bewegen!
Het was 25 jaar geleden een speelheuvel voor de kinderen en nu wordt het weer een speelgebied voor de
kinderen.
Het wordt tijd dat er iets gebeurt voor de jeugd tussen 12 en 16 jaar. Grote plus dit!
Het zal fijn zijn als de voetbalkooi op een bepaald tijdstip gesloten wordt om vandalisme of overlast te
voorkomen.
Het zou nog mooier zijn op het grote voetbalveld. Dan is er meer toezicht.
Hier is echt vraag naar duurt erg lang. Lijkt mij een geschikte plek.
Hoe meer speelmogelijkheden voor de jeugd hoe beter het is!
Hopelijk wordt de locatie gesnoeid en gekapt. Anders hebben we er geen toezicht op.
Ideale plaats. Goede voorziening t.b.v. de jeugd, geeft minder overlast.
Ik mag graag kijken naar voetballende jongens.
Ik vind het belangrijk dat de voetballende jeugd een vaste plaats in de wijk krijgt.
Ik vind het een heel goed idee en hoop dat de voetbalkooi komt!
Ik wens de jeugd veel speelplezier.
Ik wil het niet, maar heb er ook geen bezwaar tegen.
Ik zou het heel fijn vinden omdat ik erg last heb van de hangjongeren.
Is aan de andere kant van de wijk, ik heb er dus geen overlast van.
Is leuk voor de jeugd.
Ja! We hebben twee jongens die hebben daar straks veel plezier aan. Echt een toevoeging voor de jeugd in de
wijk.
Jeugd moet kunnen spelen / voetballen enz.
Jeugd moet sporten!
Julie hebben mooie plannen. Top!
Kinderen hebben het nodig.
Kinderen hebben ruimte nodig om zich te kunnen ontwikkelen.
Kinderen moeten een passende speelplek hebben in de wijk.
Kinderen moeten kunnen spelen, voetballen enz.
Kinderen moeten spelen.
Kinderen moeten toch ergens kunnen spelen (voetballen).
Kinderen zullen meer naar buiten gaan en niet meer naar andere wijken hoeven om te gaan voetballen. Dus de
onderlinge binding wordt zo ook sterker onder jongeren in de wijk.
Klasse!
Laat de jeugd spelen.
Laat kinderen spelen.
Lekker laten voetballen
Leuk dat er geïnvesteerd wordt in de jeugd!
Leuk idee! Misschien aanvulling voor de kleintjes zoals een schommel, wipwap e.d. bijvoorbeeld bij de 'slak'?
Leuk idee.
Leuk initiatief om de jeugd tegemoet te komen!
Leuk voor de jeugd.
Leuk voor de kinderen.
Leuk voor mijn kleinkinderen, mooie plek, prima!
Leuk! Dan kunnen we met de kleinkinderen voetballen!
Liever een grote speeltuin zoals het vossenparkje!
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Locatie prima, niet op een andere plaats.
Lofwaardig streven, altijd doen.
Maar wel graag het gezondheidsplein voetbalvrij.
Meer voor de jeugd.
Misschien is het dan afgelopen dat hier beneden gevoetbald wordt.
Mooi idee op een perfecte locatie.
Mooi plan.
Mooi plekje daarvoor!
Mooi voor de jongelui.
Mooie plek voor de kinderen.
Mooie plek.
Mooie voorziening voor de jeugd.
Natuurlijk een ja! Heel graag een voetbalkooi, en zo snel mogelijk.
Niet te veel bomen kappen!
Nuttig voor de jeugd om eigen speelruimte te hebben.
Om de computerjeugd te stimuleren om meer te spelen.
Op een onverwacht moment naar de voetbalkooi gaan om te controleren of alles goed gaat.
Opgroeiende kinderen een speelplek gunnen en vergroot de leefbaarheid van de wijk.
Plek is nu beetje verwaarloosd. Prima dat er nu bestemming voor is.
Prachtig mooi voor de jeugd, goed plan!
Prachtige plek voor voetballers.
Prima
Prima idee voor de jongeren en een goede plek.
Prima idee, goed om een eigen plek te creëren voor de jeugd. Pluim.
Prima idee, super dat de wijk mee mag beslissen!
Prima idee.
Prima initiatief!
Prima plan, doen!
Prima plan!
Prima plekje!
Ruim 20 jaar te laat.
Speeldingen zijn belangrijk voor de wijk. Worden de gestolen schommels op de Ulbe van Houtenwei ook nog
vervangen?
Sport mogelijkheden in de wijk juich ik toe!
Sta er helemaal achter, wat een geweldig plan.
Super initiatief!
Toezicht periodiek.
Top idee!
Tuurlijk moet de voetbalkooi komen.
Uitstekend plan.
Voor mij en meerdere ouders met kinderen is dit een mooi cadeau! Nu kan het eindelijk van onze wensenlijst
af.
Voor mijn zoons zou dit fantastisch zijn.
Voorziening voor de jeugd en een plek waar niemand last van heeft.
Waarom niet bij het veld achter Eeltsjehiem? Dan heb je er veel meer zicht op.
Waarom niet?!
Waarom zo moeilijk doen. Overal staan voetbalkooien tussen woningen. Niet zeuren, doen.
Wat een slim hoekje voor deze voetbalkooi!
Wat voor controle komt er op het gebruik van de kooi gelet op avond/nachten ed?
Wat wij gemist hebben is leuk voor de kinderen van nu.
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We voetballen wel eens in de buurt, dus een voetbalkooi komt goed van pas.
We willen losloopgebied.
Wel bang voor gebrek aan sociale controle omdat er weinig zicht op is tussen de bomen.
Wel graag voldoende zicht op de kooi i.v.m. gevoel voor veiligheid!
Westeinde is een wijk met veel kinderen dus is het goed voor de jeugd.
Wie de jeugd heeft, heb de toekomst!
Wij hopen dat het geen hangplek wordt.
Wij juichen deze voetbalkooi zeker toe!
Wij zeggen: 'DOEN'!
Zal heel leuk zijn voor de kinderen.
Zeer goed idee!
Zo snel mogelijk. Is aanwinst voor de wijk.
Zolang er geen overlast komt van de oudere jeugd.
Zou fantastisch zijn als de voetbalkooi komt.
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