
Buurtafspraken in Welgelegen/(oud) Indische buurt  
 

Welgelegen en de (oud) Indische buurt zijn gezellige sociale buurten, dat geven veel 
bewoners aan. Een bakje koffie of een biertje drinken met elkaar komt regelmatig voor. 
Maar waar mensen bij elkaar wonen zal je toch ook wel eens problemen hebben. 
Vaak kan je als buurtbewoner elkaar daar op aan spreken, maar soms gebeurt dit niet, omdat 
mensen denken dat dit niet (meer) helpt. 
Mede daarom wordt het project buurtafspraken in deze buurt(en) geïntroduceerd. Wij willen 
samen met de buurtbewoners nadenken over afspraken die we met elkaar vastleggen. Als de 
afspraken niet worden nageleefd kunnen we elkaar daarop aanspreken. 
 
Dit alles kunnen we echter niet zonder uw hulp! Tenslotte woont u ook in 'onze' buurt. 
 
Om te weten wat er bij u leeft is deze enquête. Het kost u misschien 5 minuutjes van uw tijd, 
maar met deze informatie kunnen we samen gericht wat bereiken. 
Wij komen deze enquête tussen 29 april en 5 mei weer bij u ophalen. U mag de enquête ook 
in de brievenbus doen van MFC de Verbinding op Zuidvliet 620. 
 
Hieronder vind u een aantal vervelende voorvallen die in de buurt voor kunnen komen. Kunt u 
aangeven hoe vaak dit voorkomt in uw eigen buurt? Tevens is er ruimte voor eigen inbreng. 
 
Op 15 mei a.s. Organiseren wij een bewonersbijeenkomst om de uitslagen van deze 
enquête en de buurtafspraken te bespreken. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. Aanvang 
programma 20.00 uur. Voor koffie en thee met wat lekker wordt gezorgd. Na afloop is er nog 
ruimte om gezellig na te praten met een hapje en een drankje.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 vaak soms (bijna) nooit 

Geweldsdelicten / Bedreiging / Lastig gevallen worden    

Bekladding van muren en gebouwen    

Vernieling van straatmeubilair    

Rommel op straat     

Hondenpoep op straat     

Overlast van groepen (jongeren)    

Overlast van omwonenden/buren    

Geluidsoverlast    

Parkeeroverlast    

Drugsoverlast    

Te hard rijden    

…................................................    

…................................................    

…................................................    
 
Tot slot: Wat zijn volgens u de positieve punten van Welgelegen en de (Oud) Indische buurt? 
…..................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking en hopelijk tot ziens op 15 mei! 


