Uitnodiging onderzoek ‘Tjedmar Hiem’
Aan de bewoners van de dorpen Tzummarum en Firdgum,
Hierbij vragen wij u om de enquête ‘voorzieningen en ontmoetingsplekken’ in te vullen. In
de enquête komen vragen aan bod over uw gebruik van voorzieningen in
Tzummarum/Firdgum, welke voorzieningen voor u belangrijk zijn als ontmoetingsplek en
vragen over de Harnehal.
Waarom?
Het bestuur van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum/Firdgum heeft opdracht gegeven
aan Stichting Partoer en Stichting DBF om een onderzoek uit te voeren naar de behoefte
aan een toekomstbestendige, multifunctionele, centrale ontmoetingsplaats in
Tzummarum/Firdgum en welke rol de Harnehal hierin kan spelen.
Voor wie?
De vragenlijst is bedoeld voor iedereen van 10 jaar en ouder die in Tzummarum of Firdgum
woont. Om een compleet beeld te krijgen vragen wij ook inwoners die geen tot weinig
gebruik maken van de momenteel bestaande voorzieningen, mee te doen.
Er is één brief per huishouden gestuurd, maar we stellen het zeer op prijs dat iedereen die
op dit adres woont van 10 jaar of ouder, de enquête zo veel mogelijk zelfstandig invult
door gebruik van onderstaande weblink.
Wat gebeurt er met uw gegevens en de resultaten?
We gaan zorgvuldig met uw gegevens om; De gegevens worden voor geen enkel ander doel
gebruikt en alleen de onderzoekers van Partoer kunnen deze gegevens inzien. Er wordt in
de enquête naar adresgegevens gevraagd, maar deze worden alleen gebruikt om een beeld
te krijgen van het aantal ingevulde vragenlijsten per adres.
De resultaten van het onderzoek zullen op 19 juli 2017 worden gepresenteerd.
Hoe werkt het?
U kunt de enquête op de computer invullen. Dit doet u door de onderstaande link in uw
adresbalk te typen. Vervolgens komt u direct op de webpagina waar u de enquête in kunt
vullen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en kan niet
tussentijds worden opgeslagen. Dat betekent dat u de enquête in één keer dient in te
vullen en te versturen. De enquête kan worden ingevuld t/m 18 juni a.s.
Link:
Geen computer of internet?
Heeft u zelf geen computer of internet? Dat is geen probleem. Dan krijgt u behalve deze
uitnodigingsbrief ook een papieren vragenlijst. Wilt u de vragenlijst invullen en daarna in
de brievenbus doen van de “wijkambassadeur” ? Naam en adres van deze persoon staan
bovenaan de vragenlijst vermeld. Uw antwoorden worden dan anoniem door ons digitaal
verwerkt.
Wilt u hulp bij het invullen? Dat kan ook: Er zijn op vrijdag 9 juni van 10:00 – 12:00 uur,
woensdagavond 14 juni van 19:00- 21:00 uur en donderdagavond 15 juni van 19:00 –
21:00 uur vrijwilligers aanwezig in Nij Bethanië om u te helpen. Zij zitten in de
recreatieruimte Yn ‘e Lijte.

Heeft u problemen met de enquête of heeft u andere vragen over het onderzoek? Op
maandag t/m donderdag kunt u tussen 9:00 – 16:30 uur bellen naar : 058 - 23 48 501 en
vragen naar Ellen Stutterheim. U kunt uw vragen ook mailen naar:

estutterheim@partoer.nl
Wij hechten veel waarde aan uw mening!
Omdat wij veel belang hechten aan een hoge deelname van het onderzoek hopen we dat
zo veel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen.
Wij danken u bij voorbaat vriendelijk voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Tzummarum – Firdgum & Partoer

