


Beste Amstelgloriaan,
• wij zijn benieuwd naar wat er leeft op Amstelglorie
• wat jouw ervaringen zijn en hoe je je tuin gebruikt
• hoe jij denkt over vernieuwing en verbreding van het park, 

over openheid, veiligheid, rust, natuurwaarde
• hoe jij denkt over semi-commerciële activiteiten, 

meehelpen en ook communicatie



Amstelglorie Enquête

• Werkgroep Vernieuwing
• ontmoetingen met koffie en koek
• 228 mensen aangesproken
• 176 bruikbare enquêtes



Leeftijd van respondenten

31 tot 45 jaar
45 tot 60
60 tot 75
ouder dan 75
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Wanneer zijn we aanwezig op Amstelglorie?

• 78% komt een paar keer per week
• 72% overnacht hier ook
• 58% komt ‘s winters een paar keer per maand
• 18% komt ‘s winters nooit



Tuinieren, bezoekers en activiteiten

Gemiddeld tuinieren we 9,5 uur per week!

We ontvangen met z’n allen vele duizenden 
bezoekers per jaar!

Zo’n 80% neemt weleens deel aan:

Kunstroute
Open Dag
Reuring in het Groen
Hemkerhof workshops en kinderactiviteiten



Contact met bestuur en commissies

• een kwart van de tuinders is niet tevreden over contact met bestuur en commissies,
de helft antwoordt 'neutraal'

• 55% wil meer inspraak, 45% wil dat niet
• die 55% wil met name graag inspraak over de toekomst van Amstelglorie
• daarnaast is er vraag naar duidelijke regels en afspraken
• er is ontevredenheid over de communicatie met de Bond van Volkstuinders
• tuinders willen op de hoogte gehouden worden via website, mail en mededelingenbord
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Doe je vrijwilligerswerk?

vaak en veel
regelmatig
soms
nee en wil ook niet
nee, maar wil wel
anders



86% geeft aan de werkbeurten belangrijk te 
vinden
3% zou de werkbeurten willen afkopen
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Een overgrote meerderheid van 90% vindt dat we
gehoor moeten geven aan de opdracht vanuit de 
politiek voor een duidelijker openstelling voor buurt en stad



De top 5 van ideeën

• betaalde workshops voor tuinders en niet-tuinders met organisaties van buiten 
• meer workshops op gebied van natuurlijk tuinieren en natuureducatie
• een biologische markt met (eigen) natuurproducten
• een openbaar koffie- en theeterras
• meer openbare activiteiten voor ouderen




	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Amstelglorie Enquête
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16

