
Studenten onderzoeken wensen en behoeften van bewoners uit 
Sportpark I en II 
 
BREDA - Op woensdag 30 januari 2019 hebben vier studenten van Breda University of 
Applied Sciences de resultaten van hun onderzoek gepresenteerd. Het ging om het 
onderzoek naar de wensen en behoeften op het gebied van groen en recreatie in de 
wijken Sportpark I en II te Breda. De studenten volgen een minor in Storytelling en 
Consumer Experiences en kregen in september, vanuit de wijkraad Sportpark I en II, 
de opdracht om met de buurtbewoners in gesprek te gaan. 
 
Uit het onderzoek is gebleken dat er met name op het gebied van onderhoud actie te 
ondernemen valt. Dit blijkt uit de presentatie die de studenten gaven op 30 januari, 
jongstleden. Zo mogen de grasvelden er schoner en netter uit komen te zien en bestaat de 
wens vanuit de bewoners om meer bomen, bloemen en planten in de wijk te plaatsen.  
 
Daarnaast komt uit de gesprekken met de bewoners naar voren dat Sportpark een 
kinderrijke buurt is en dat er om die reden meer aandacht geschonken mag worden aan de 
speeltuinen; deze mogen meer met de tijd meegaan en uitdagender worden voor de 
kinderen. Hierbij bevelen de studenten aan om gebruik te maken van de Schijf van Vijf voor 
buitenspelen. Deze richt zich op traditionele speeltuinen, natuurlijke speelplekken, pleintjes, 
trapvelden en speelroutes.  

 
Figuur 1 Huidig straatbeeld Figuur 2 Beoogd straatbeeld 

De studenten kwamen ten slotte met aanbevelingen voor de wijkraad zoals het plaatsen van 
honden afvalsystemen, het promoten van de Buiten Beter App en het organiseren van 
bewoners-/informatieavonden voor het communiceren van wijkdeals en subsidies op het 
gebied van groen. De wijkraad gaat de aanbevelingen overleggen en kijken wat de 
mogelijkheden zijn op het gebied van groen- en recreatie voor verbetering in de wijk 
Sportpark I en II. 
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Noot voor redactie (niet publiceren): 
 
Voor extra informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met de woordvoerder van 
de projectgroep vanuit de BUas, dit is Sarah Lamers. Sarah is te bereiken via e-mail op het 
adres sarah.lamers@hotmail.com of telefonisch via 0621325689. Gelieve contact opnemen 
op werkdagen tussen 09:00 en 16:30. Verdere informatie over de wijk Sportpark I en II zijn 
te vinden op de website http://www.wijkraadsportpark.nl/ 
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