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De enquête over de tafeltennistafel is afgerond. Voor een samenvatting zie de
State-bijlage. Een overzicht van de reacties, met al jullie meningen, kunnen jullie
vinden op de website: www.eelsmastate.nl/enquete

Omdat wij het
toch anoniem
wilden houden
hebben wij
sommige
meningen wat
geanonimiseerd.

In totaal hebben
49 mensen hun
mening gegeven.
Hierbij zijn 13
kinderen. 

39 % kiest voor plaatsing op het pleintje rechts (optie B). Dit vindt men een
centrale plek op de Eelsmastate. Op deze plaats is het meer een tafel voor de
bewoners van de Eelsmastate. De spelers zullen op deze plek eerder kunnen
rekenen op de aanmoedigingen van supporters. De tafel kan op deze plek
goed in de gaten worden gehouden. De beschutting is hier behoorlijk, zodat
de spelers weinig last van de wind zullen ondervinden.

65 % kiest voor een groene tafel. Dit vindt men de beste kleur in een
natuurlijke omgeving. De kleur wordt wat rustiger gevonden. Bij deze kleur lijkt
de tafel minder snel vies. Vuil en algen vallen minder op bij deze tafel.
Overigens kiest dus 35 % voor een blauwe tafel met vergelijkbare argumenten.

Op zeven adressen hebben mensen aangegeven dat zij een tafeltennistafel niet
nodig vinden. Bewoners op 10 adressen geven aan de tafel liever niet bij de
eigen woning te hebben staan. Er zijn tal van aanvullende suggesties gedaan
voor het pleintje, die jullie kunnen lezen in het overzicht.

http://www.eelsmastate.nl/enquete


Onderzoek in de stad wijst uit dat een tafeltennistafel zelf niet uitnodigend
werkt voor hangjongeren in tegenstelling tot picknicktafels en bankjes. Deze
trekken wel jongeren aan. Een betonnen tafel maakt minder geluid dan een
houten tafel. 

Op basis van de uitslag willen wij de gemeente vragen een groene
tafeltennistafel te plaatsen op het uiteinde van de jeu de boules baan aan de
oostkant  (optie B).  Of de tafel in de lengte of breedte moet worden geplaatst
moet nog worden beslist. Daarnaast willen wij vragen of het speeltuintje nieuw
gras kan worden gelegd en de speeltoestellen kunnen worden nagekeken met
matten onder de schommels. Bovendien willen wij vragen om de jeu de boules
baan de herstellen door een stuk af te zetten met nieuw gravel. Wij zullen een
ochtend organiseren om gezamenlijk onkruid te verwijderen. Bewoners die
graag nog willen praten over dit voorstel nodigen wij uit contact met ons op te
nemen.

Ten slotte willen wij met jullie praten over de “verenigde Eelsmastate”. Wij
kunnen dan de financiën presenteren, praten over de doelstellingen van de
verenigde Eelsmastate en het ‘bestuur’. Graag horen wij of jullie behoefte
hebben aan zo’n bijeenkomst. Afhankelijk van de interesse zullen wij een ruimte
reserveren voor een bijeenkomst in januari.

Reacties kunnen jullie sturen naar bestuur@eelsmastate.nl of naar:

Konradin Rauh

Douwe van der Linde

Roelant Veltman
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