
Verkenning van ervaren woonplezier 
van wonen in de omgeving van
Oud Hortuszicht te Vreewijk 
 
4 september 2016 �

Beste Vreewijker,

Het bestuur van het Vreewijk Comité legt graag de volgende vragen aan u voor om een beter 
beeld te krijgen van wonen rondom Oud Hortuszicht. Wonen naast een park betekent dat er meer 
levendigheid is, hetgeen in de regel op een leuke manier reuring brengt. Als er sprake is van echte 
overlast, willen we dit ook in beeld krijgen.  
Gelieve dit formulier komende week in te vullen en te mailen naar marlon@domingus.nl of in de 
brievenbus te doen van Gerrit Doustraat 79, of in te vullen via: https://vreewijk.wordpress.com/ 

Dank voor uw reactie!

Marlon Domingus

1. Hoe ervaart u wonen in de directe omgeving van Oud Hortuszicht? fijn / neutraal / niet fijn  
 

 
2. Indien u overlast ervaart: wat is uw adres?  …………………………………………………………… 1

 
3. Ervaart u deze gedurende het gehele jaar, of in bepaalde maanden?  
 

 
4. Wat is de aard van de overlast? Wie zijn naar uw mening de veroorzakers?  
 

 
5. Heeft de overlast altijd plaatsgevonden of is deze toegenomen / afgenomen de afgelopen jaren?  
 

 
6. Vindt u dat het Vreewijk Comité een rol heeft om deze overlast te verhelpen? ja / neen  
7. Wat zijn wat u betreft de maatregelen die genomen zouden moeten worden?  

Toelichting:

gehele jaar de maanden: anders, nl:

Aard van de overlast: Veroorzaker(s) van de overlast:

Structurele overlast: ja / neen Overlast toegenomen / afgenomen

 We gebruiken uw adres uitsluitend om te bepalen waar de overlast ervaren wordt. Gegevens worden alleen 1

geanonimiseerd verwerkt; uw naam / adres komt niet voor in het eindrapportje.
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