Ruimtelijk enquête buurtbeleving: informatie formulier
Bep Schrammeijer, VU Amsterdam

Meten van ruimtelijk publieke waarden in de stedelijk omgeving: hoe beleef
u groene plekken in de stad?
Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is
vrijwillig. Voordat u beslist of u wilt meedoen aan dit onderzoek, kunt u hier lezen wat het
onderzoek inhoudt. Lees deze informatie rustig door voor u verder gaat met de enquête.
1. Doel van het onderzoek
Dit onderzoek gaat over hoe mensen de stedelijke omgeving beleven en gebruiken. Het doel
is om informatie te verzamelen over welke (groene) plekken gewaardeerd worden, en wat
er mist in de buurt. Deze gegevens kunnen helpen om stedelijke buurten beter in te richten.
2. Wat meedoen inhoudt
U vult in een enquête op een (smart) mobiele telefoon of een tablet of computer. U moet
wel een internet verbinding hebben. De enquête duurt ongeveer 15 minuten, maar kan ook
langer duren als u meer plekken wilt aangeven. De enquête stelt vragen over:
-

Uw verbinding met de buurt;
Wat u nodig hebt in de buurt;
Welke plekken u fijn vindt, hoe vaak u ze bezoekt en wat u daar doet;
Welke plekken u niet leuk vindt, hoe vaak u ze bezoekt en wat u daar doet;
Wat u belangrijk vindt voor de toekomst van de buurt;
Achtergrond informatie zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, waar u bent
opgegroeid en huishoudsamenstelling.

Gegevens die worden beschouwd als gevoelige persoonlijke informatie (AVG 9) worden niet
verwerkt in deze enquête. Bijvoorbeeld wij vragen geen naam, geen woonadres of
postcode. Email adressen worden alleen gevraagd als u op de hoogte wil blijven van ons
onderzoek en wordt apart bewaard en verwerkt van alle andere data. Waar er ruimte is
voor open antwoorden, geef a.u.b. geen informatie dat beschouwd kan worden als
persoonlijke informatie, of kan leiden tot identificatie.
Wij vragen wel welke wereldregio u het meeste tijd als kind hebt doorgebracht (leeftijd 012), maar wij vragen niet naar uw geboorteland. Wij stellen deze vraag om te kunnen
toetsen of de mensen die de enquête invullen wel een goed afspiegeling zijn van de
samenleving.
Naast de gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen we ook de datum en tijd dat u de
enquête invult en de grootte van de scherm die u gebruikt om het in te vullen. We
verzamelen geen andere gegevens. Uw IP-adres of locatie wordt niet gebruikt of
opgeslagen.
U moet 18 jaar of ouder zijn om mee te kunnen doen.
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3. Wat wordt er van u verwacht
Wij verwachten dat u de enquête naar waarheid invult.
4. Mogelijke voor- en nadelen
U heeft zelf waarschijnlijk geen direct voordeel van deelname aan dit onderzoek. Voor de
toekomst kan het onderzoek wel nuttig zijn voor het beter inrichten van nieuwe, of
gerenoveerde, stadswijken. Uw deelname kan bijdragen aan het verbeteren van kennis over
publieke waarden in de stedelijk omgeving.
Een nadeel van deelnemen aan het onderzoek zou de extra tijd kunnen zijn die het u kost.
5. Als u niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek
U beslist zelf of u meedoet aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Als u besluit niet mee
te doen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft dan niets te doen. U hoeft ook niet te zeggen
waarom u niet wilt meedoen. Als u wel meedoet, kunt u zich altijd bedenken en toch
stoppen. Ook tijdens het onderzoek. De gegevens die tot dat moment zijn verzameld,
worden gebruikt voor het onderzoek.
6. Einde van het onderzoek
Uw deelname aan het onderzoek stopt als u de einde van de enquête bereikt of als u zelf
kiest om te stoppen. Het hele onderzoek is afgelopen als we genoeg deelnemers hebben, of
op 30 juni 2021. Gedurende het onderzoek zijn de resultaten te zien op de website
www.mijnpark.amsterdam. Wanneer alle resultaten geanalyseerd zijn, publiceren wij die op
dezeflde website.
7. Gebruik en bewaren van uw gegevens
Voor dit onderzoek verzamelen wij geen persoonsgegevens. Wij verzamelen ook geen
gegevens waardoor u geïdentificeerd kan worden.
De onderzoekers bewaren uw antwoorden 10 jaar.
8. Vergoeding voor meedoen
Deelname aan het onderzoek kost u niets. U wordt niet betaald voor het meedoen aan dit
onderzoek.
9. Ethische toetsing en klachten
De onderzoeksopzet voldoet aan de ethische richtlijnen van de faculteit. Heeft u klachten
dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot de onderzoeker. Is uw klacht daarmee niet
opgelost, dan kunt u een klacht indienen via bethcie@vu.nl.
10. Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met:
Bep Schrammeijer
Tel: 020 5988 772
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