Buurt
Sommige mensen hebben een goede relatie met hun buren, andere buurtgenoten zien elkaar
eigenlijk niet zoveel.

1. Hoe vaak heb je contact met je buren of
buurtgenoten?
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Als buurt genoten hebben we een goed contact groeten elkaar zoals het hoort, maar met de buren
hebben we geen contact zij vermijden elk contact ook met straat genoten.
Als we elkaar buiten zien wordt er even lekker gekletst
Contact is een groot woord, we zeggen elkaar goedendag en doen heel soms samen de tuin.
De enen keer is het 1 keer per week maar dit kan ook enkele keren per week zijn
Dit zijn zowel directe buren als ook mensen uit onze straat
Eigenlijk: meerdere keren per week
Het is wat je er zelf van maakt. We hebben heel veel plezier met ons buren (allebei de kanten). We
kunnen bij elkaar aankloppen/wakker maken als er iets. En dat is wederzijds. Ook in onze vorige
straat was dat zo. Een goede buur is echt wel belangrijk!
Het zit tussen iedere dag en een keer per week in, maar deze optie is er niet
Niet iedere dag maar ook meer dan een keer per week.
Of ik ga naar mijn buurvrouw(lees vriendin) of zij komen naar mij.
Tussen iedere dag en 1 keer week is geen andere keuze mogelijk. Beetje groot verschil
1 buur (zoon) bijna dagelijks. 1 buur wekelijks. 1 buur 1 x per maand.
Bij mooi weer vaker, want dan zie je elkaar geregeld buiten.
Bijna iedere dag spreek ik een van de buurtgenoten. Hier in ons dorp telt zeer zeker beter een
goede buur dan een verre vriend
Contact in de vorm van ´hallo zeggen´ en af en toe een praatje.
Dar verschilt nogal ,we hebben linkse en rechtse buren en dat is een groot verschil .
Dat is heel verschillend. Sommigen zie ik regelmatig en sommigen zie ik alleen op ons buurtfeest. 1
a 2 x per jaar..
Dit is afhankelijk van het weer. Bij goed weer ben je meer buiten bezig waardoor je sneller contact
hebt met buren.
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Geen regelmaat en geen verplichting. Elkaar zien kan ook zijn een kort praatje op straat of even
helpen tuinafval naar de bak te kruien of gewoon maar goeiedag zeggen als we tegelijk de auto
instappen.
Het verschild, gewoon een praatje maken of af en toe koffiedrinken. Hoe vaak we dat doen ligt niet
vast.
In de winter wat minder, in de zomer wat meer
Is verschillend. Hangt van de persoon af.
Niet met beide buren
Zomers vaker dan `s winters omdat je dan meer buiten bent en elkaar ziet
Aan 1 zijde als naaste buren is mijn vader. daar heb ik dus dagelijks contact mee
Af en toe
Met de ene buur heb je meer contact dan met de ander. Dit heeft ook te maken met
leeftijdsverschillen.
De woningbouw zet rotzooi van buren neer die veel.
Overlast maken veel overlast van
blaffende honden in. Een gehorige woningen veel geluidsoverlast niet werken ze maken van
deze wijk een achter buurt en dan zeggen ze kleur in de wijk met die rotzooi hier in de wijk
Het is intussen verleden tijd, maar door hun egoïsme en achterbuurtgedrag(bij beetje zon half bloot
op straat gaan lopen, plagerijen, pesten),werd het contact steeds minder.
Buren of buurtgenoten is een ruim begrip. Met de gegeven antwoordmogelijkheden niet te
beantwoorden
Hebben geen directe buren
We groeten elkaar als we elkaar zien , maar gaan niet op visite
Wisselt nog al

2. Heb je een goede relatie met je buren?
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Alleen niet met mijn naaste buurman
Andere buren
Dat wil zeggen aan één kant, de andere buur ligt ons niet zo
Geen ruzie, maar ook geen goede vrienden.
Gelukkig heb ik aan beide kanten goede buren
Nu wel (andere buren) zie boven
Tot op zekere hoogte.
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Vandaag voor de 8e keer nieuwe buren. En met allen nog contact.
We groeten in ieder geval en met sommigen praten we regelmatig ff bij als we elkaar tegen komen
op straat
We spreken elkaar niet veel en lopen de deur bij elkaar niet plat. Maar het contact dat we hebben is
goed en prettig.
De buurtjes aan de ene kant wel een goede relatie en met de andere buurtjes niet.
Ik erger me aan het gemopper van ouders op hun kinderen. Kinderen hebben veel ruzie en ik voel
daar nooit gezelligheid.
Limburgers zijn zeer op zichzelf. Ik stap bij de buren binnen en drink koffie. Helaas niet bij de oost
Europeanen die naast me wonen ivm taalprobleem). Stap ik bij de buurt binnen dan zeg ik
tegenwoordig: ik kom koffie drinken want jullie komen het toch hem terughalen. Bah, weg hier uit
Limburg. 1 buur stap ik niet binnen. Die kwam altijd gereedschap tot mijn auto toe lenen maar
bracht nooit iets uit zichzelf terug. Bah, nooit vraagt hij me eens om koffie te komen drinken.
Veel geluidsoverlast van blaffende honden en andere rotzooi de burgemeester mag van mij een
week in mijn huis wonen of hij dan ook nog zoon praatjes heeft van prettigste gemeente om in te
wonen hij zal zeker zijn woorden intrekken hij doet iedereen over een kam scheren
De ene buren wel de andere buren niet
Zie toelichting vraag 5 .Wij hebben een stel buren die hebben weinig dorpsgevoelens!!!!

2.1 Wat doe je samen met je buren?
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Anders, namelijk:











praatje op straat maken
1x per jaar BBQ
Af en toe een praatje
Af en toe een praatje maken
Af en toe een praatje maken op straat
Af en toe praatje
Alleen met verjaardagen en als we buiten zijn gewoon gezellig praten. ik hoef bij de buren niet
de deur plat te lopen
Alleen praten
Alles
Als we elkaar zien maken we een praatje
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Barbecue of iets dergelijks
BBQ, verjaardag vieren, op huisdieren letten, op buurkinderen passen, de krant samen.
Begroeten, op straat praten
Bij een komst S avonds
Bij gelegenheid koffiedrinken
Bij problemen helpen
Bijkletsen op de stoep
Bijpraten
Bijpraten
Bijpraten. Oppassen. Opletten.
Buurt bbq
Buurten
Buurtpraatjes
De kinderen spelen samen
Deelname aan rabo fietstocht tbv de buurtvereniging
Dineren
Doen niets samen
Een praatje maken en naar de verjaardag.
Eigenlijk alleen praatje over de schutting
Elkaar bijstaan in tijden van verdriet
Elkaar helpen
Elkaar helpen als dat nodig is.
Elkaar helpen als het nodig is
Elkaar helpen waar nodig
Elkaar regelmatig treffen
Elkaar uithelpen
Er zijn voor mekaar als nodig is
Eten
Even praten
Ff praten aan voordeur
Geregeld een praatje. als je samen buiten bent en ong 2 keer per jaar een avondje buurten.
Gesprek
Gesprek aan gaan
Gewoon af en toe een praatje, wetende dat als er iets is ik altijd kan aankloppen
Gewoon contact op straat
Gewoon sociaal contact
Gezellig bij elkaar komen
Gezellig kletsen over de haag
Gezellig praatje
Groeten
Groeten
Groeten en helpen als het nodig is.
Groeten, praatje maken
Grote feesten nodigen we elkaar uit
Helpen als het nodig is
Helpen bij moeilijke werkjes
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Helpen in nood
Honden uitlaten, verzorgen
Huis passen en verzorgen met vakanties
Hulp indien nodig
Informeren naar gezondheid e.d.
Jaarlijks wilddag-wild eten
Kaarten
Kinderen spelen met elkaar
Klaar staan als het nodig is!
Kletsen
Kletsen
Kletsen aan de weg
Kletsen over de schutting
Krant
Krant delen
Krant delen, op hond passen.
Mijn man gaat soms uit fietsen met de buurman
Netjes en vriendelijk zijn en elkaars pakketjes aannemen.
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
Niets
NIETS
Niets. soms praten.
Nieuwjaarsborrel
Nieuwjaarsborrel, bbq, soms verjaardagen, feesten
Niks
Op elkaars huis letten bij vakantie ed
Op elkaars huisdieren passen
Op huis letten tijdens vakanties
Op stap
över de schuuting kletsen als t uitkomt"
Pakjes van elkaar aannemen
Pakketjes afgeven
Praatje
Praatje maken
Praatje maken
Praatje maken
Praatje maken
Praatje maken
Praatje maken
Praatje maken
Praatje maken
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Praatje maken
Praatje maken
Praatje maken als we elkaar kunnen helpen doen we dat
Praatje maken elkaar groeten, kaartje bij geboorten en overlijden
Praatje maken en er voor ze zijn bij ziekte
Praatje maken op straat
Praatje maken op straat
Praatje maken, helpen als het nodig is.
Praatje maken.
Praatje masken
Praatje op straat
Praatje, nieuws, probleempjes bespreken
Praten
Praten op de stoep
Praatje maken, even buurten
Samen eten
Samen sporten
Samen zijn
Sociale controle
Soms bijkletsen
Soms wat kletsen
Sporten
Sporten
Sporten
Sporten
Tuin
Tuinieren
Uit eten
Uit eten
Uit eten gaan
Vakantie
Vakantie gaan
Van alles wat
Verjaardag
Verjaardag
Verjaardag
Verjaardag vieren
Verjaardag, uit eten
Verjaardagen
Verjaardagen
Verjaardagen
Verjaardagen
Verjaardagen
Verjaardagen en op straat bijkletsen
Verjaardagen vieren
Verjaardagen vieren
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Verjaardagen vieren
Verjaardagen, ziekenbezoek
Verjaardagen.
Vissen, 2e handsmarkten bijwonen
Voor elkaar er zijn als het nodig is
Waar nodig , er voor hen zijn
Wandelen
Wandelen
We praten samen en indien nodig helpen we
Werken
Werken
Wij hebben jongere buren en deze mensen moeten nog werken dus we praten wel regelmatig
met elkaar en af en toe een kop koffie drinken
Wij zorgen voor onze Buurvrouw ze is bijna 94 jaar oud,

2.2 Wat is de voornaamste reden dat je geen goede
relatie met je buren hebt?
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Zie boven
Een beetje mot
Geen klik
Zie vraag 6 toelichting
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3. Heb je wel eens overlast van je buren of
buurtgenoten?
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Als je in een straat woont met allemaal 2 onder 1 kap dan hoor of zie je altijd iets van elkaar. Maar
of dit direct overlast is?
Blaffende honden, gegooi met de deuren. Wij ergeren ons er niet zo aan want waarschijnlijk maken
we zelf ook weleens leven terwijl je het zelf niet doorhebt.
Buurman parkeert auto zodanig, dat de overburen niet fatsoenlijk van de oprit afkunnen.
Er wonen teveel Polen hier, met de nodige geluidsoverlast. Te veel mensen in een woning, altijd
buiten luid praten etc. Hond blaft achter elkaar door.
Geluidsoverlast van de kinderen. Wonen dicht op elkaar dus hoor veel wat ik eigenlijk niet wil
horen. (kan alle gesprekken volgen..)
Harde muziek in de tuin of schreeuwende kinderen
Herrie bij feestje .
Hoort er nu eenmaal bij als je zo kort op elkaar woont.
Ja elke dag vooral blaffende honden oude woningen zijn zeer gehorig en dat voor prettigste
gemeente mijn buurman is heel goed bekent bij de politie heel vaak gepakt met wietplanten een
andere die zetten ze het huis uit hij mag blijven zitten een rotzooi de woningbouw
Lastige achterbuurman, geen gesprek mogelijk
Maar dit zijn uitzonderingen en zijn vaak niet te voorkomen. Zoals bij klussen aan het huis.
Zeurende ouders en kinderen. Dreigementen naar kinderen die niet uitgevoerd worden.
Gelukkig niet
Heel soms. Maar vaak wordt dit voor die tijd doorgegeven. Maar heel soms gaan buren tot diep in
de nacht door in hun tuinfeest vieren/ praten. En als ik dan de volgende dag op moet is dat
enigszins hinderlijk.
Kan wel wat hebben. IK BBQ ook weleens dus kan ik niet zeuren over de geur ervan bij een ander.
Het komt neer op respect en dat is er in onze buurt. De nachten zijn vrijwel altijd rustig en harde
muziek is zeldzaam.
Natuurlijk is er wel eens geluid maar dat ervaar ik niet als overlast
Nog niet, ik woon in een nieuwe wijk.
Soms van bepaalde buren
Tot enkele maanden wel: harde muziek, auto voor onze deur. Nu andere buren
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Wel van de buurt een stukje verderop die bij goed weer er dagelijks menen een feestje van te
moeten maken
Van hondengeblaf en gejoel
1. Geluidsoverlast
van buren zelf
2. Geluidsoverlast
van huisdieren
(bijvoorbeeld
hondengeblaf)
3. Stankoverlast
4. Rommel
5. Pesterijen
6. Anders
7. Weet niet

3.1 Wat voor overlast van je buren
ervaar je?
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Toelichting:

























Auto parkeren
Auto parkeren
Bladeren van bomen die bij de grens staan
Bladeren van notenboom op dak
Buitenfeestjes van buurtgenoten tot diep in de nacht
Doet niets aan zijn tuin en trottoir, waardoor ik last heb van hooikoorts
Een enkele als de kinderen laat voetballen, met bijbehorende verlichting. dit vind ik wel
vervelend
Een kroeg die doorgaat tot s`morgens 5 uur
Geluidoverlast door uitwonende zoon
Geluidsoverlast buurtgenoten
Geluidsoverlast van de achterburen
Gluren en overal op letten
Harde muziek
Harde muziek
Hun auto`s voor de deur terwijl bij hunzelf plek genoeg is
Kat die in de tuin poept
Loslopende katten
Met name het gegil van kinderen en vaak nog diep in de avond.Verder het varkens bedrijf
Ashorst bezorgt ons veel geuroverlast en evt uitstoot van onbekende stoffen
Motorisch verkeer
Niet onderhouden van tuin
Niet van directe buren
Nu niet meer, wel gehad
Ongevraagd in mijn woonruimte komen
Overlast van kat die achter de kippen en mijn poes aanzit, en heel veel blad van overhangende
bomen
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Parkeeroverlast
Parkeren
Racen in de straat van enkele onvolwassen buurtbewoners met rijbewijs, niet zijnde buren
Rook van hub stookton
Wietgeur
Zie antwoord vorige vraag

10

