Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg
Leenhofruwe 54
6218 VT Maastricht
VeerZienMalberg@gmail.com
www.VeerZienMalberg.nl
Tel. 06-14409301

Buurtpeiling Malberg 2018
1.

2.

3.

4.

Woont U in Malberg ?


Ja



Nee

Bent U betrokken bij één of meerdere organisaties of initiatieven in Malberg ? Zo ja, welke?


Ja, namelijk bij :



Nee

Kent U “BuurtNetwerk Veer Zien Malberg” of de voorloper “Buurt Platform Malberg”? (één antwoord s.v.p.)


Ja, beiden



Ja, het buurtnetwerk



Ja, het buurtplatform



Nee

Welke 5 activiteiten of initiatieven wilt U in de buurt?
Denk bijvoorbeeld aan - wat U het liefste zou zien in onze buurt…; of
- waar U warm voor zou lopen…; of
- wat er echt nodig is voor de buurt…; of
- welke activiteiten of initiatieven U wilt behouden…; of
- wat echt nodig is voor de toekomst van de kinderen en
wat de buurt echt goed zou kunnen gebruiken…
Maak het daarbij concreet, praktisch en haalbaar…!

● KvK-nummer : 70771235 ● IBAN nr. NL06 INGB 0008 27 81 83 ●

Bladzijde 1 van 2

5.

Wat zijn voor U de 5 grootste ergernissen in de buurt ?
Bijvoorbeeld : - Waar ligt U van wakker?
- Waar stoort U zich enorm aan?
- Wat is te erg voor woorden?
- Wat moet echt anders?
- Wat kan echt niet meer?

6.

Wilt U betrokken blijven of worden bij het BuurtNetwerk en/of haar initiatieven, vul dan hieronder uw gegevens in en U
wordt per e-mail maandelijks uitgenodigd voor het buurtoverleg.
NB: Uw gegevens worden zorgvuldig bewaard en uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze buurt Malberg.
Naam
Adres
Telefoonnummer(s)
E-mail-adres

Initiatieven/organisaties
binnen Malberg

Lever het door U ingevulde formulier meteen weer in bij degene die U dit formulier heeft gegeven òf doe dit z.s.m. in de
brievenbus bij (Mattie Boonen) onze secretaris op de Leenhofruwe 54. Ook kunt U het ingevulde formulier inscannen en digitaal
aan ons e-mailen via VeerZienMalberg@gmail.com . Wij danken U bij voorbaat voor het deelnemen aan deze peiling en het
invullen ervan.
Heeft U niet genoeg aan dit formulier? Voeg dan een A4-tje toe met uw aanvulling.

Stichting BuurtNetwerk Veer Zien Malberg bedankt U voor uw medewerking en inbreng ten behoeve van onze buurt Malberg.
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