
 
 

Hebt u suggesties of andere opmerkingen, meldt ze ons. We staan steeds tot uw 
dienst en hopen uw kind(eren) nog vaak te zien op het Stedelijk Speelplein  
De Tunne. 
 
Mijn opmerkingen: 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
 
Tot ziens en bedankt voor het invullen. 
De jeugddienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ik ben    een jongen  een meisje  en ben ………….jaar. 
Ik ben   een ouder 
 
Ik woon in  Oudenburg 
   Ettelgem 
   Roksem 
   Westkerke 
 
Mijn straat is: …………………………… 
 
 
 
 
 
Geachte ouders 
Beste kinderen 
 
Mogen wij u vriendelijk vragen om even wat tijd te nemen om op de volgende 
vragen te antwoorden. Het is de bedoeling om met uw antwoorden op deze 
enquête rekening te houden bij de evaluatie van onze speelpleinen. Alle 
opmerkingen zijn welkom, zowel positieve als negatieve. Het is maar door uw 
mening of die van uw kind(eren) te kennen dat we effectief nog beter ons best 
kunnen doen om uw kind(eren) een aangename vakantie te bezorgen. 
Met dank bij voorbaat voor uw bereidwillige medewerking bij het invullen 
van deze vragenlijst. 
 
De ingevulde enquête mag u (naamloos) terug afgeven op het stadhuis t.a.v. 
Nadia Vermoortele, dienst Jeugd, Weststraat 24, 8460 Oudenburg. 
 
 
 
 
 
 



BUURTSPEELPLEINEN 
 
1. Op welke plaatsen speel je het meest? 

Kruis aan:  thuis binnen   thuis in de tuin 
 bij familie   op straat 

   in De Tunne   bij vriendjes thuis 
   buurtspeelplein   stuk weide 

 
2. Als je kon kiezen, waar zou jij het liefst van al spelen?………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 
 
3. Is er in jouw buurt een speelplein?  ja   neen 

Ga je daar soms spelen? 
 ja Wat vind je het leukst aan dit speelplein?…………………….….……… 
 neen Waarom niet?……………………………………………………………. 

 
Zijn er voldoende speeltuigen op dit plein? 

 ja  neen 
 
Wat zou je er nog graag bijhebben?…………………..………………………………… 
 
Is dit speelplein net, proper?  ja   neen 

 
 
SPEELPLEIN DE TUNNE 
 
4. Komt (komen) uw kind(eren) regelmatig naar ons speelplein? 

 ja   neen 
 
5. Gebruikt uw kind een speelpleinkaart? 

 ja; indien meerdere kinderen: een gezamelijke kaart  of elk individueel  
 neen 

 
6. Eet uw kind over de middag zijn/haar lunchpakket op het speelplein? 

 ja   neen 
 
7. Vindt u het systeem met de geldomslagen (voor het bijhouden van geld of bonnetjes) 

handig en veilig? 
 ja   neen 

 
8. Komt (komen) uw kind(eren) graag naar het speelplein? 

 ja   neen  
 liever   minder graag   [ten opzichte van vorig jaar] 

 
 
 

9. Is er volgens u voldoende spelaanbod? 
 ja   neen  
 liever   minder graag   [ten opzichte van vorig jaar] 

 
10. Wat mag er volgens jou zeker niet ontbreken op het speelplein? 

 voetbalruimte speeltuigen 
 bomen   skatetoestellen 
 gras   glijbaan 
 zandbak   basketring 
 plaatsen om je te verstoppen 
 andere:……………………………………………………………………………….. 

 
11. Het gemiddelde aantal kinderen tijdens deze zomervakantie is ongeveer 60 kinderen 

per dag. We zijn met 8 begeleiders en 1 hoofdanimator per week. 
Vindt u dit voldoende? 

 ja   neen  
 waarom: …………………………………………………………………………… 

 
12. Vindt u het speelplein veilig (toestellen, infrastructuur, ...)? 

 ja   neen  
 ………………………………………………………………………………………. 

 
13. Is het speelplein naar uw mening voldoende omheind of afgesloten? 

 ja  neen  
 ………………………………………………………………………………………. 

 
14. Kunt u even kort uw mening noteren over volgende zaken: 
 

Onvoldoende (OV) - Voldoende (V) - Goed (G) - Uitstekend (U) 
 

Verschil tussen het voorbije jaar en dit jaar 2006 2007 
 OV V G U OV V G U 
De aangeboden activiteiten         
De vrije momenten (wél onder begeleiding)         
Het onthaal         
De leiding         
De hoofdleiding         
De speeltuigen         
De veiligheid op de toestellen (volgens KB)         
 


