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Respons onderzoek  

In februari / maart 2021 konden kinderen tussen de 8 en 12 jaar die in Galecop 

wonen een vragenlijst over hun wijk invullen. Aan het onderzoek deden 46 kinderen 

mee, van wie 42 de vragenlijst helemaal invulden en 4 gedeeltelijk. 
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Resultaten 

 

Even voorstellen! Wie ben jij?  

 
“Ben je een jongen of een meisje?” 
 

Van de kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld is 30% jongen, 63% is meisje en 

7% wilde niet zeggen of ze een jongen of een meisje waren. De resultaten staan in 

figuur 1. 
 

Figuur 1: Ben je een jongen of een meisje? n = 46 

 

 

 

“Hoe oud ben je?” 

 

De gemiddelde leeftijd van de kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld is 10,2 

jaar. Ruim de helft (56%) is 10 jaar, 33% is 11 jaar, 9% is 9 jaar en 2% is 8 jaar. 

De resultaten staan in figuur 2. 

 

Figuur 2: Hoe oud ben je? n = 46 
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“Hoe lang woon je al in Galecop?” 

 

De kinderen die de vragenlijst hebben ingevuld, wonen gemiddeld 8 jaar in Galecop. 

Ruim een derde (36%) woont 10 jaar in Galecop, 15% 11 jaar, 11% 9 jaar, 9% 8 

jaar en ook 9% 5 jaar. Zie deze en nog meer percentages in figuur 3. 

 

Figuur 3: Hoe lang woon je al in Galecop? n = 46 

 

 

“Met wie woon je allemaal samen in één huis?”  

 

Van de kinderen die hebben mee gedaan met het onderzoek woont 100% samen met 

zijn/haar moeder en 98% met zijn/haar vader. De helft (54%) woon ook met (stief) 

broertje(s), 28% met (stief) zusje(s) en 17% woont (ook) met iemand anders. Zie 

figuur 4.  

 

Figuur 4: Met wie woon je allemaal samen in één huis? n = 46 
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“Op welke school zit jij?“ 

 

De kinderen die mee hebben gedaan met het onderzoek zitten voor 89% op De 

Toonladder, 9% zit op de Lucasschool en 2% op de Julianaschool. 

 

Figuur 5: Op welke school zit jij? n = 46 

 
 

“Hoe gaat het nu met jou?“ 

 

Ruim zes op de tien (67%) kinderen die mee hebben gedaan aan het onderzoek 

zeggen dat het goed gaat, een derde (32%) zegt dat het gewoon gaat en 2% zegt 

dat het slecht gaat (figuur 6).  

 

Figuur 6: Hoe gaat het nu met jou? n = 46 

 

 

Toelichting bij bovenstaande vraag 

Van de 46 kinderen hebben 11 kinderen de volgende toelichting gegeven: 

 Blij zijn 

 Het goed gaat thuis 

 Leuke vrienden hebben 

 Minder positief: vrienden doen raar tegen ze en dat ze zich niet op hun gemak 

voelen 
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“Kan je bij ieder zinnetje aangeven wat bij jou past?  

Bij sommige dingen is het misschien niet altijd zo. Je eet bijvoorbeeld misschien niet 

altijd gezond, maar wel meestal. Kies dan Ja. Of je weet heel soms goed wat je wil, 

maar meestal niet. Kies dan Nee.” 

 

In figuur 7 is te zien dat de kinderen uit het onderzoek op bijna alle vragen meer ja 

hebben geantwoord dan nee. Op bijna alle vragen is de score op ja 83% of hoger. 

Op de zin “ik kan goed vertellen hoe ik mij voel” zegt 69% ja. En 70% zegt creatieve 

dingen te maken. Bij de zin “ik maak muziek” daar gaf 19% aan muziek te maken en 

81% niet.   

 

Figuur 7: Kan je bij ieder zinnetje aangeven wat bij jou past? n = 44 

 

 

Toelichting bij bovenstaande vraag 

Van de 44 kinderen hebben 9 kinderen het antwoord toegelicht:  

 Spelen graag buiten 

 Willen een grote buitenspeeltuin.  

 Een enkeling gaf aan soms te weten wat hij/zij wil maar niet altijd  

 Ook een enkeling gaf aan niet gelukkig te zijn door pesten op school 
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“Hoe vind je het om in Galecop te wonen?” 

 

Aan de kinderen in het onderzoek is gevraagd hoe ze het vinden om in Galecop te 

wonen. Ze konden kiezen uit fijn, gewoon en niet fijn. Niet fijn is door niemand 

ingevuld. In figuur 8 is te zien dat 82% het fijn vindt om in Galecop te wonen en 

18% vindt het gewoon.  

 

Figuur 8: hoe vind je het om in Galecop te wonen? n = 44 

 

   

Toelichting bij bovenstaande vraag 

Van de 44 kinderen hebben 16 kinderen het antwoord toegelicht: 

 Fijn om in Galecop te wonen omdat hun vrienden er wonen 

 De wijk is mooi  

 Ze zitten er op school  

 ze voelen zich veilig in de wijk.  

 Ook noemde iemand dat er veel rommel ligt in de wijk 

 

“Ken je kinderen in je buurt?” 

 

In figuur 9 is te zien dat 95% van de kinderen van het onderzoek, kinderen in de 

buurt kent. 

 

Figuur 9: ken je kinderen in je buurt? n = 43 
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“Speel je met kinderen uit de buurt?” 

 

Aan de kinderen in het onderzoek is gevraagd of ze met kinderen in de buurt spelen: 

90% speelt met kinderen in de buurt en 10% niet maar zou dat wel leuk vinden. Van 

de kinderen die met kinderen in de buurt spelen, speelt ruim de helft (54%) (bijna) 

elke dag met kinderen in de buurt. Een derde (32%) speelt ongeveer 1 keer per 

week met kinderen in de buurt en 5% minder dan 1 keer in de week (figuur 10).   

 

Figuur 10: speel je met kinderen in de buurt? n = 41 

 

 

 

“Op welke plekken in de wijk kom je graag?” 

 

Aan de kinderen van het onderzoek is gevraagd op welke plekken in de wijk ze graag 

komen. Ze konden meerdere plekken kiezen. Zes op de tien (60%) kinderen gaf aan 

graag in de natuur rond de wijk te komen. De helft (51%) komt graag bij 

speelplekken vlakbij of in hun straat of bij het skatepark vlakbij de rode reus. Vier op 

de tien komt graag bij de rode neus (44%), het winkelcentrum (42%) en/of de 

houten speeltuin vlakbij de rode reus (42%). Buurtplein (14%) en basketbalveld 

(19%) scoren het laagst bij deze vraag. Niemand heeft aangegeven dat er geen 

plekken zijn waar hij/zij graag komt. Deze resultaten zijn weergegeven in figuur 11. 
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Figuur 11: Op welke plekken in de wijk kom je graag? n = 43 
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“Wat is je lievelingsplek in de wijk en waarom?” 

 

In tabel 1 staan de lievelingsplekken in de wijk die de kinderen uit het onderzoek 

hebben genoemd. De skatebaan, de voetbalkooi en de natuur zijn meerdere keren 

genoemd. 

 

Tabel 1 Wat is je lievelingsplek in de wijk en waarom? n = 27 

Plek Aantal 

Alle natuur rond/in de wijk 2 

Basketveld, omdat ik hier nu kan trainen tijdens de corona 1 

Bij de rode brug, daar kijk ik met mijn vriend naar de vogels 1 

Bij de speeltuin, want daar kun je op de kabelbaan 1 

Bij het winkelcentrum 1 

De heuvel vlak bij mijn huis 1 

De kleine speeltuin in mijn straat, want je kan er leuk spelen 1 

De natuur want dan kan je hutten bouwen 1 

De speeltuin in het bos bij de Reinestijnseweg, omdat ik daar met mijn 

buurmeisjes kom 

1 

Een speeltuin achter mijn huis want hij is heel groot 1 

Het bloemenveld achter het voetbalveld. Ik vind het fijn om tussen de bloemen 

te staan en kroontjes te maken 

1 

Het bos 1 

Julyana 1 

Mijn eigen huis, want daar is geen rommel 1 

Skatebaan 4 

skatebaan bij het winkelcentrum, omdat het daar vaak lekker rustig is 1 

Skatepark bij de rode reus 1 

Speelplek bij mijn huis of straat 1 

Speelplekken vlakbij of bij mij in de straat, omdat er veel kinderen zijn 1 

Voetbalkooi, lekker trainen 3 

Voetballen bij JSV 1 

 

“Op welke plekken in de wijk kom je liever niet?” 
 

Er is ook aan de kinderen in het onderzoek gevraagd of er plekken zijn waar ze liever 

niet komen. Ze konden meerdere plekken kiezen. Vier op de tien (44%) kinderen 

noemden buurtplein als plek waar ze liever niet komen. Ruim een derde (35%) van 

de kinderen uit het onderzoek komt liever niet in de speeltuin in het bos bij de 

Reinesteijnseweg en/of het basketbalveld. Schoolplein (9%) en de natuur rond de 

wijk (9%) scoren het laagst (figuur 12).  
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Figuur 12: Op welke plekken in de wijk kom je liever niet? n = 43 

 

 

Ze konden ook zelf plekken noemen waar ze liever niet komen. Vijf procent van de 

kinderen heeft de volgende plekken genoemd: 

 Bij de bankjes bij de skatebaan 

 Wielerbaan 

 

De kinderen konden naar aanleiding van de vragen over plekken waar ze graag of 

juist liever niet komen een toelichting geven op hun antwoorden. In tabel 2 is de 

toelichting te lezen. Het buurtplein is niet bij iedereen bekend en ook last hebben 

van oudere kinderen noemen ze meerdere keren. 

 

Tabel 2 Wil je over één of meerdere antwoorden wat meer vertellen? n = 16 

Toelichting Aantal 

Buurtplein, want ik heb geen idee wat dat is, wat kan je daar doen? 4 

Winkelcentrum komen altijd heel veel oudere kinderen 2 

Ik kom niet bij het basketbalveld, want ik hou niet van basketballen 2 

Bij de bankjes bij de skatebaan, wordt veel vuurwerk afgestoken en glas gegooid 1 

Bij de voetbalvelden omdat er meestal oudere kinderen zijn en die vaak gemeen 

doen 

1 

Bij de rode reus is het vaak druk 1 

Skatebaan vlakbij de rode neus zijn veel hangjongeren 1 
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Toelichting Aantal 

Ik hou niet van drukke plekken, vandaar dat ik het winkelcentrum heb aangevinkt 1 

In het bos vind ik het soms saai en eng 1 

Skate hangen, chillen met mijn vrienden, met mijn broertje spelen, eten kopen en 

met mijn familie leuke dingen doen. 

1 

Wielerbaan kom ik liever niet 1 

 

“Wat doe je graag?” 

 

In tabel 3 staan de antwoorden die de kinderen gegeven hebben op de vraag wat ze 

graag doen. Afspreken met vriendinnen/vrienden, gamen en voetballen staat 

bovenaan, door 7 kinderen genoemd. 

 

Tabel 3 Wat doe je graag? n = 36 

Activiteit Aantal 

Afspreken met vriendinnen of vrienden 7 

Gamen 7 

Voetballen 7 

Basketballen 5 

Hangen (skatebaan bij rode neus) 3 

Skaten/skeeleren 3 

Tekenen/knutselen 3 

Buiten spelen 2 

Rolschaatsen 2 

Trampoline springen 2 

Turnen 2 

Bij het bloemenveld in mijn eentje 1 

De hond uitlaten 1 

Fietsen/lopen in de natuur 1 

Film kijken 1 

Hutten bouwen 1 

Iets op mijn computer doen 1 

Klimmen 1 

Op de trampoline springen 1 

Quad rijden 1 

Leuke dingen doen met familie 1 

Spelen bij de speeltuinen 1 

Wandelen 1 

Naar het bos gaan 1 

Eten kopen 1 

Bakken 1 

Shoppen 1 

Boek lezen 1 
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“Zijn er dingen waar je graag aan mee wil doen, maar die er nu nog niet zijn?” 

 

In tabel 4 staan de dingen genoemd waarvan de kinderen aangaven daar graag mee 

te willen doen maar die er nu nog niet zijn. 

 

Tabel 4 Welke dingen wil je graag aan mee doen, die er nu nog niet zijn? n = 12 

Ik wil graag mee doen aan: Aantal 

Bmx club 1 

Een hockeyveldje 1 

Een schommel maken bij het voetbalveldje bij mij in de buurt 1 

Een skeelerclub 1 

Een straat voetbaltoernooi met teams 1 

Ik wil graag een hond en er is een hondenclub 1 

In een quad groep 1 

Lasergamen met de kinderen uit de buurt 1 

Meer toestellen bij de speeltuin op de Carel Vosmaerhove 1 

Spelen maken 1 

Turnen binnen 1 

Zwemmerentocht 1 

 

“Waar ben jij goed in?” 

 

Aan de kinderen in het onderzoek is gevraagd waar ze goed in zijn. Ze konden 

meerdere plekken kiezen. Zeven van de tien (70%) kinderen gaven aan dat ze goed 

zijn in met dieren omgaan. Goed in sporten noemde 65% van de kinderen. Ruim de 

helft (53%) is goed in filmpjes en foto’s maken en/of in het helpen van andere 

mensen. Vier op de tien is goed in knutselen (44%), ook vier op de tien is goed in 

nieuwe dingen verzinnen (42%). Twee procent weet niet waar hij/zij goed in is 

(figuur 13).   
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Figuur 13: Waar ben jij goed in? n = 43 

 
 

Bij de categorie “iets anders” (21%) waar ze goed in zijn, hebben ze het volgende 

genoemd: 

 Film kijken (marvel) 

 Gamen (2x) 

 Paardrijden 

 Skateboarden 

 Skeeleren 

 Spelen 

 Voetballen (3x) 

 

“Waar word jij blij van in Galecop? 

Bijvoorbeeld een hele leuke plek waar je graag speelt of iets leuks waar je vaak aan 

mee doet. Je mag drie dingen noemen.” 

 

Deze vraag is door twee kinderen beantwoord. Zij worden blij van: 
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“Wat kan er nog beter in Galecop, vind jij? 

Bijvoorbeeld een nieuwe leuke (speel)plek of iets leuks waar je graag aan mee wil 

doen. Je mag drie dingen noemen.” 

 

Ook deze vraag is door twee kinderen beantwoord. Dit kan er volgens hen beter in 

Galecop: 

 Meer parkjes 

 Nieuwe speelplekken 

 Schone speel plekken 

 Minder hondenpoep. Mensen moeten hun poep opruimen 

 

“Dit is het einde van de vragenlijst. Misschien wil je weten hoe we verder gaan met 

alle antwoorden, of wil je helpen met ideeën of dingen doen. Dan kan je dat 

hieronder aangeven.” 
 

Aan het eind van het onderzoek is gevraagd aan de kinderen of ze verder nog iets 

willen weten, zoals wat er met de antwoorden gebeurt of dat ze misschien willen 

helpen. Ruim de helft (55%) antwoordt verder niks te willen. Ruim een kwart (29%) 

wil graag weten hoe de gemeente verder gaat met de antwoorden op de vragenlijst, 

14% wil wel met andere kinderen een tekening/vlog/foto’s maken over wat zij 

belangrijk vinden om gelukkig en gezond te kunnen zijn, 7% wil wel met anderen 

kinderen praten over wat zij belangrijk vinden om gelukkig en gezond te kunnen zijn 

en ook 7% wil wel als reporter andere kinderen in de wijk interviewen over wat zij 

belangrijk vinden om gelukkig en gezond te kunnen zijn.  

Vijf procent gaf aan iets anders te willen om te helpen. Ze willen graag helpen met 

meer speeltuinen bedenken en stoppen met pesten van kinderen op school (figuur 

14).  
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Figuur 14: Dit is het einde van de vragenlijst. Misschien wil je weten hoe we verder gaan met 
alle antwoorden, of wil je helpen met ideeën of dingen doen. Dan kan je dat hieronder 
aangeven? n = 42 
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