Aan alle bewoners van het Oranjepark

Alkmaar, 15 april 2016

Onderwerp: inventarisatie WBV Oranjepark: klaar voor de komende 10 jaar!

Beste buurtgeno(o)t(e),
Zo’n 65 jaren geleden kende deze buurt een groen en rustig aanzicht vol weilanden omringd door
sloten en hier en daar een huis. Vanaf 1960 wijzigde dit beeld snel. De wijk die men ‘Oranjepark’ is
gaan noemen, kreeg snel vorm door de aanbouw van tientallen huizen. In de vele jaren die volgden
is de wijk veranderd, zonder haar bijzondere karakter te verliezen; het is een wijk met ruimte voor
de bewoners waar het prettig wonen is.
Zo rond 1980 is de Woonbelangenvereniging (WBV) Oranjepark opgericht. De vereniging zet zich in
de eerste plaats in voor ons onderling contact. En met succes: de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, de
BBQ, de wijnproeverij Tames, het zijn voorbeelden van prachtige momenten met elkaar. Hiernaast
bundelen wij via de vereniging onze krachten op het terrein van o.a. veiligheid, groenvoorziening en
infrastructuur in en rond de wijk. Ook dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Alles koek en ei dus.
Nou, da’s toch even de vraag. Onze buurt kent een vaste trouwe, kern bewoners, maar is ook aan
het vernieuwen en dat zal in de loop der jaren zo blijven. Wij denken dat het een goed idee is om te
inventariseren welke behoefte onze bewoners hebben om de wijk springlevend en bij de tijd te
houden. En wij gaan daarvoor natuurlijk te rade bij u.
Wij hebben een paar onderwerpen op een rij gezet en nodigen u van harte uit om daar uw mening
over te geven. Uw input kunt u uiterlijk 26 april 2016 inleveren bij één van de hieronder genoemde
commissieleden. Nogmaals bestuur en commissie ‘Klaar voor weer 10 jaar’ zijn geïnteresseerd in
alle mogelijke ideeën, suggesties, kritiekpunten etc.. en van iedereen. Kortom, wel of geen lid, oude
of jonge bewoner, druk of niet druk, laat u horen!
Hartelijke groet,
Mede namens het bestuur WBV Oranjepark,
Commissie inventarisatie ’Klaar voor weer 10 jaar’
Bram Smit (Oranjelaan 58)
Tineke Poiesz (Oranjelaan 25)
Erik Tillmanns (Marijkelaan 2)
Mees Visser (Oranjelaan 35)

Algemene vragen:
1. Hoeveel jaren woont u in het Oranjepark?
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Ja

Nee

(graag omcirkelen wat van toepassing is)

2. Uit hoeveel leden bestaat uw gezin?

4 of meer

(graag omcirkelen wat van toepassing is)

3. Bent u lid van de WBV Oranjepark?
(graag omcirkelen wat van toepassing is)

4. Wat is voor u de belangrijkste reden om lid van de vereniging te zijn/worden?
(graag omcirkelen wat van toepassing is waarbij 1 minst belangrijk en 5 meest belangrijk)

o Sociale binding
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o Veiligheid
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o Belangenbehartiging
1
2
3
4
5
o Jaarlijkse bijeenkomsten
1
2
3
4
5
o Andere reden: ……………………………………………………………………………………
5. Deze brief valt bij elke bewoner van het Oranjepark in de bus. Indien u geen lid bent kunt u
dan aangeven waarom niet? (graag omcirkelen wat van toepassing is)
a) voel mij niet vertegenwoordigd
b) contributie is te hoog
c) andere reden
Vragen Oranjepark ‘Klaar voor weer 10 jaar’:
6a: Welke rol ziet u weggelegd voor WBV Oranjepark in het onderhouden van sociale contacten in
de buurt?

6b: In hoeverre voorziet WBV Oranjepark in deze behoefte? Heeft u ideeën, suggesties hoe het beter
of anders kan?

7a: Welke rol ziet u weggelegd voor WBV Oranjepark in het onderhouden en behouden van de
leefomgeving? Denk hierbij aan groenvoorziening, veiligheid, infrastructuur etc..

7b: In hoeverre voorziet WBV Oranjepark in deze behoefte? Heeft u ideeën, suggesties hoe het
anders of beter kan?

8. Een actieve vereniging vraagt om actieve leden. Als er bestuurs- en/of commissieleden worden
gevraagd kan er dan een beroep op uw worden gedaan?
Ja
Nee
(graag omcirkelen wat van toepassing is)

Zo ja, welke rol ziet u dan voor uzelf weggelegd?

9: Zijn er andere zaken die wat u betreft van belang zijn om de WBV Oranjepark gezond te laten
blijven/ maken? Zo ja, dan kunt u deze hieronder kwijt.

Wij danken u voor uw tijd en moeite! Een ingevuld formulier kan ingeleverd bij één van de
commissieleden (namen en adressen zie voorblad).

