
MAAK VAN HET PETER BENOITPARK
MEE EEN LEUKE PLEK!

Ken jij het Peter Benoitpark? Je kan er sporten, spelen en (als er 
geen corona is) gezellig samenkomen in en rond het buurthuis. 

Toch is het ook een wat grijze buurt. Hier en daar lijkt het wat slordig 
en verouderd. 

Wij willen samen met jou nadenken over hoe wij het Peter 
Benoitpark leuker kunnen maken. Dat doen wij door samen een 

groot plan te maken waar wij paden, straten, ontmoetingsplekken, 
speeltuigen, groen… op tekenen.

Voor er getekend wordt willen we van jou weten hoe je van het Peter 
Benoitpark een leukere plek zou maken.

Ben jij een: 

Hoe oud ben je?

Meisje Jongen

(geen van)
beiden

• Spar: Brugsken 58
• Buurthuis: Peter Benoitpark 111
• Stadhuis: Grote Markt 1 
   (dienst communicatie)

Gelieve ons dit formulier 
vóór 10 mei terug te bezorgen 
op een van deze adressen:

We willen je graag wat beter leren kennen. Zou je daarom 
de volgende vragen voor ons willen beantwoorden?

= JAAR

Kleur de hoeveelheid vingers in 
die gelijk staan aan jouw leeftijd:

In welke coole straat woon jij?

Naar welke school ga jij?

Hoe verplaats je je vooral in 
de buurt?

fiets

te voet

auto

ja

neen

soms
step

skateboard

Vind je dat een aangename 
manier om je zo te verplaatsen?

Waarom? Kan je dat verduidelijken?

En waar ga je dan naartoe 
wanneer je buiten wil spelen?

Wat speel jij het liefst wanneer 
je buiten gaat spelen?



Kom jij in het Peter 
Benoitpark?

vaak

soms

nooit

Komen je ouders 
dan mee?

vaak

soms

nooit

ja

nee

En waarom?

Vind je het daar leuk?

Hoe zou jij het Peter 
Benoitpark leuker 

maken?

Hoe zou jij het Peter 
Benoitpark leuker 

maken voor je ouders?

Kan je dat hieronder 
schrijven en/of tekenen?

Kan je dat hieronder 
schrijven en/of tekenen?
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