
Chaam, uw mening telt! Vul nu de ansichtkaart in 
 
Wij werken graag samen met u aan een prettige leefomgeving in Chaam. De provinciale weg door de 
kern van Chaam is al jarenlang een belangrijk onderwerp in het dorp. Om te komen tot een 
gezamenlijke en leefbare toekomst voor Chaam inclusief de provinciale weg, hebben de we samen 
met de provincie Noord-Brabant een Leefbaarheidsstudie opgestart. We zijn daarbij benieuwd naar 
uw mening, ook in deze moeilijke coronatijd. Zo horen we graag van u wat u prettig vindt aan het 
wonen in Chaam, wat u ervaart als knelpunten in uw woonomgeving en welke kansen u ziet om uw 
woonomgeving te verbeteren. Ik wil u daarom van harte uitnodigen om de vragen die op de 
ansichtkaart staan die bij deze brief zit in te vullen.  
  
Hoe beantwoordt u de vragen? 
Dit kan op twee manieren: 
1. Op de ansichtkaart die u per post heeft ontvangen of die u bij de inleverpunten kunt 

bemachtigen. Stop de ingevulde ansichtkaart in de ideeënbus bij één van de volgende 
inleverpunten: 
 De Geerhof 
 Albert Heijn 
 Esso Tankstation Michielsen 
 Van den Buys Schoen en Sport 
 Dierenspeciaalzaak Sprangers 

2. Via internet. Ga naar de website www.hetpon.nl/leefbaarheidsstudiechaam. Vul daar de vragen 
in. 
  

Doet u mee? 
U kunt de ansichtkaart tot woensdag 16 december inleveren. Het is de bedoeling dat u de vragen zelf 
invult. Natuurlijk mag iemand u daarbij helpen. Willen uw huisgenoten zelf ook een kaart invullen? 
Graag! Bij de voornoemde adressen kunt u extra kaarten krijgen. 
 
Goed om te weten 

 Met uw antwoorden en gegevens gaan wij vertrouwelijk om. 

 Onderzoeksbureaus Pouderoyen/Tonnaer en Het Pon/Telos verzamelen voor ons de resultaten. 
Als u vragen heeft kunt u een e-mail sturen naar leefbaarheidsstudiechaam@alphen-chaam.nl 

 Op www.alphen-chaam.nl/leefbaarheidsstudiechaam vindt u meer informatie over dit 
onderzoek. 

 Heeft u nog andere ideeën of suggesties die interessant zijn voor het onderzoek? Schrijf ze op en 
stop ze in een ideeënbus of stuur een mail aan leefbaarheidsstudiechaam@alphen-chaam.nl 
onder vermelding van ‘Ideeënbus’. 

  
Alvast aanmelden voor de research community? 
Aan de hand van de antwoorden op de ansichtkaarten werken we een aantal scenario’s uit voor de 
toekomst. Over deze scenario’s gaan we graag met u in gesprek via een online onderzoeksplatform 
(research community). Dit is een besloten platform waarin u via uw laptop, computer of smartphone 
gedurende één week, op momenten dat het u het beste uitkomt, antwoord kunt geven op gestelde 
vragen en kunt reageren op de reacties van anderen. Om te kunnen deelnemen aan de research 
community moet u zich vooraf aanmelden. Wilt u een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor de 
research community? Vul dan nu alvast uw e-mailadres in op de ansichtkaart of stuur een e-mail naar 
leefbaarheidsstudiechaam@alphen-chaam.nl onder vermelding van ‘deelname research 
community’. U ontvangt dan begin januari een uitnodiging met een link waarmee u zich definitief 
kunt aanmelden voor de Research Community. U kunt dus op dat moment alsnog beslissen of u wel 
of niet wilt meedoen. 
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Alvast hartelijk dank voor uw deelname! 
 
 
 

 


