Dampoort Knooppunt

Veiligheid

Verkeer

Samenleven

Veiligheid

Verkeer

Respect

Verkeer

Parken (Groen)

Er is al beveiliging (plakkaten,
camera’s, …) maar mensen
gehoorzamen niet

Er komt hier te veel verkeer
samen (auto’s, bussen, ..)

Er zijn te veel auto’s

Het is hier gevaarlijk met de
ﬁets

Veel ﬁle, veel getuut, veel
ongevallen, niet leuk om te
rijden

Er zijn bedelaars. Ze moeten
die mensen een plaats geven.

Hier gebeuren veel dingen
die niet mogen

Te druk, je kan er niet rus g
passeren

Park Wasstraat

Respect

Grote kinderen maken hier
ruzie

Scholen

Veiligheid

Parken (Groen)

Hobby’s

Parken in de buurt van scholen zijn belangrijk

Het blij er vuil

Samenleven

Er wordt geen zorg gedragen
voor dit park

Er zijn daar bullebakken, als
je daar passeert maken ze
boel tegen je

Leuk park dicht bij school

Economie

Er is geen buurtwinkel om
iets te kopen als je in het
park bent

Leren

Bij Bonte Was, Playsta on,
sporten, met vrienden spelen, het park niet vuil maken

Veiligheid

Meer wijkagenten, poli e of
camera’s

Antwerpenplein

Economie

Er zijn veel winkels.

Economie

Er zijn geen goedkope winkels zoals ac on.

Parken (groen)

Hier is te weinig groen

Leren

Veel mogelijkheden om te
leren.

Leren

Omgaan met druk verkeer
door lichten en duidelijke
afspraken.

Leren

In de winkels spreken ze weinig Nederlands.

Verkeer
Veel bussen is goed. Je kan
overal naar toe.

Verkeer

De bussen zijn te dicht bij
elkaar. Moet beter georganiseerd worden

Respect

Veel mensen dicht bij elkaar,
maar er gebeuren veel dingen die niet mogen.

Rozebroeken

Hobby’s

Veiligheid

‘s avonds is het er onveilig.
Meer bewaking en verlichng nodig

Veiligheid

Overdag is het er veilig

Verkeer

De auto’s mogen alleen op
de parking. Er is veel plaats
om te spelen.

Bijgaardepark (Aldipark)

Hobby’s

Respect

Er is veel afval.
Er zijn onbeleefde kinderen

Scholen

Hier kan nog een school in de
buurt komen, één voor alle
culturen.

Parken (Groen)

Het is een leuk park met veel
groen.

Leren

Nog meer groen.

Kinderen leren slechte dingen
van grote gasten.
Daar zijn mensen die vuile dingen doen en drugs nemen.

Respect

Leren

Een park moet een plaats zijn
zonder racisme. Hier moet je
samenleven en respect hebben voor elkaar.

Park moet posi eve plaats
worden om Nederlands te
leren

Dendermondsesteenweg

Veiligheid

Economie

Economie

Veiligheid

Economie

Groen

Meer en veiligere ﬁetspaden.

Meer poli eagenten en ﬂitspalen.

Veel Vlamingen komen pi a
eten. Nog meer pi a zaken.

Veel verschillende winkels

Meer winkels waar je Nederlands kan oefenen.

Druk en te weinig groen.
Groenere zone maken.

Antwerpsesteenweg

Veiligheid

Economie

Verkeer

Groen

Economie

Verkeer

Het verkeer is onveilig

Er zijn te veel auto’s en er is
te weinig groen.

Veel winkels

Geen game winkel

Te veel en te druk verkeer,
ook voor winkels.

De combina e van ﬁetspaden en bushaltes is gevaarlijk

Zone Wasstraat (+ de Vlieger)

Wonen

Groen

Scholen

Verkeer

Veiligheid

Respect

Verkeer

Samenleven

Er is weinig groen en weinig
plaats.

Er is te weinig groen

Meer plaats om te tuinieren.

Er mogen geen auto’s op de
parking van de Vlieger

Speelstraat in de wasstraat is
goed

Er wordt veel gestolen op de
scholen. Een wijkagent voor
de scholen

Op de school zijn er te veel
regels.

Talen leren, anderen leren
kennen, ouders moeten elkaar leren kennen

Op school leer je andere kennen en leer je respect hebben

Groot Begijnhof

Veiligheid

Respect

Parken (Groen)

Groen

Leren

Economie

Het is hier super-veilig

Veel groen.

Wonen

Het is er rus g wonen met
minder auto’s

Er is hier veel rust

Je kan daar leren over de
oude jd, over vrouwen, begijntjes

Een leuke plek om te bezoeken. Het is oud.

Er is geen winkel in de buurt

Schoolstraat

Scholen

Samenleven

Respect

Scholen

Parken (Groen)

Leren

De school moet groter worden, met een grotere speelplaats.

Park in de buurt is belangrijk.
Een rechtstreekse verbinding
maken met Azaleapark.

Scholen

Geen twee scholen zo dicht
bij elkaar

De scholen zijn goed voor
samenleven.

School hee te weinig groen

Op scholen leer je anderen
kennen en respect hebben.

In de scholen kan je leren.
Meer project en minder huiswerk.

Verkeer

Parkeren en passeren beter
organiseren

Veiligheid

Op school is het veilig

Park Wolterslaan (Drakenpark)

Hobby’s

Leren

Groen

Respect

Leren

Scholen

Er zijn onbeleefde kinderen
die dingen doen die niet mogen. Ik durf er niet komen.

Respect

Te veel afval

Mensen die drugs nemen,
kinderen leren dat dan ook.

Veel kinderen spreken daar
heel de jd Turks

Parken (Groen)

Zwart huis staat te verkro en.

Er zijn veel bomen. Drakenpark is leuk. Er is ook een
draak en een leuke glijbaan.

Hier in de buurt kan nog een
school komen, voor alle culturen.

Azaleapark

School

Hobby’s

Groen

Economie

Groen

Groen

Parken in de buurt van scholen zijn belangrijk

Er moet een winkel komen
voor als je daar aan het spelen bent.

Meer bankjes om op te zi en
eten, rusten.
Er moet een automaat ko-

Meer speeltuigen.

Er moet een groot voetbalveld komen met echte grote
goals. Bomen moeten weg.

