
Wat kan beter?

meer speeltoestellen  37%

nieuwe speeltoestellen  11%

snelheid auto’s verminderen in de wijk  15%

In het voorjaar van 2017 is vanuit het Radboudumc en project 
SameNoord een vragenlijstonderzoek uitgevoerd in Noord-
Wijchen. Via scholen, Facebook en in de wijk hebben 124 ouders 
meegedaan:  116 moeders en 8 vaders. Hiervan wonen 95 ouders 
op postcode 6601 en 29 ouders op postcode 6604.  

Resultaten vragenlijstonderzoek 2017 
SameNoord Wijchen

36% 
beweegt voldoende 

47% 
sport

77% 
beweegt voldoende 

75% 
is lid van sportvereniging

Wat kan beter?

meer groenten  9%

meer bewegen  7%
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Twee op de drie ouders heeft 
interesse in sport- en beweeg-

activiteiten voor hun kind.

Bewegen 
ouders

Bewegen 
kinderen

Eén op de vijf ouders heeft 
interesse in sport- en beweeg-

activiteiten voor zichzelf.

Een derde van de ouders denkt dat 
meer sporten of een betere conditie 

hun gezondheid verbeteren kan.

Project  
‘SameNoord’

We werken aan gezondheid van gezinnen  
en een kindvriendelijke omgeving in 
Noord-Wijchen. Dit doen we in werk-

groepen met ouders en medewerkers  
van organisaties zoals de GGD, Meer  

Voormekaar en het Sociaal  
wijkteam Wijchen-Noord. 

Wat kan beter?

meer sporten/betere conditie  31%

minder stress/meer ontspanning  17%

oplossing voor lichamelijke aandoening  17% 

niets  17%

gezonder eten  15%

meer afvallen  14%

Bewegen



1  
Weijkpark: speeltuin  
en kinder boerderij

Bijna de helft van de ouders denkt dat meer 
speeltoestellen de wijk kind vriende lijker 
maken. SameNoord werkt sinds 2016 met 
ouders aan een veilige speeltuin. Samen 
met de wijkvereniging, gemeente en 
provincie is Weijkpark opgericht.  
Ideeën van ouders zijn: 
• Een speeltuin met toestellen die ook 

geschikt zijn voor kinderen met een 
beperking. 

• Een hek om de speeltuin, zodat je als 
ouder ook kunt ontspannen.

Wil je als ouder ook meedenken?  
Henk van Haeften, henk.vanhaeften@
gmail.com, 06 – 46 74 01 90
Hans Bussink, h.bussink@
meervoormekaar.nl, 06  - 39 11 41 35

2   30 kilometer  
acties met scholen

Een deel van de ouders denkt dat  de 
wijk kindervriendelijker wordt als auto’s 
minder hard rijden.  Daarom gaan we 
30 km stickers meegeven op basisscholen. 
Deze stickers kunnen ouders op hun 
afvalcontainer plakken. Ook gaan we laten 
zien hoe lang het duurt voordat je stil staat 
als je 30 km rijdt of harder. 

Meer informatie of meedoen?  
Hans Bussink  
h.bussink@meervoormekaar.nl
06 – 39 11 41 35

3  Meer bekendheid 
bestaande activiteiten

Een deel van de ouders heeft interesse om 
mee te doen aan activiteiten rondom:
• sport- en bewegen
• gezond eten 
• ontmoeten
Binnen de wijk worden al verschillende 
activiteiten georganiseerd.  SameNoord 
geeft in 2018 meer bekendheid aan deze 
activiteiten, zodat meer ouders en kinderen 
er gebruik van kunnen gaan maken. Ouders 
die mee deden met het onderzoek in 2017, 
worden in maart 2018 weer gevraagd om 
mee te doen.

Meer informatie?  
Gerda Wink (projectleider SameNoord) 
gerda.wink@radboudumc.nl 
06 – 46 32 79 92

Eén op de drie ouders  
ervaart weinig sociale steun:

Ze ervaren zelden of nooit  
een luisterend oor in hun omgeving.

Ze worden zelden of nooit 
gevraagd om ergens aan mee te doen.

Ze voelen zich niet  
geaccepteerd door de buurt.

Eén op de vier ouders 
heeft interesse in 

ontmoetactiviteiten.

Drie op de vier ouders 
heeft interesse voor 

kinderactiviteiten na school.

Eén op de vijf ouders heeft  
interesse voor activiteiten gericht 

op gezond eten voor zichzelf.
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KinderenOuders

Meer weten over de  
onderzoeks resultaten?  

Neem gerust contact  
op met Gerda Wink,  

gerda.wink@radboudumc.nl 
06 – 46 32 79 92

Wat we in 2018 doen  
met de onderzoeksresultaten
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