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Jouw mening telt! We bieden je met deze bevraging een unieke kans om je mening te geven over thema’s 
die in jouw gemeente of stad belangrijk zijn. 
 

In totaal ontvangen 7.500 willekeurig gelote personen, die de vragenlijst volledig invullen, een geschenkbon 
van 12 euro! 
 

 

Wie vult de vragenlijst in?  
De persoon naar wie de vragenlijst verzonden is, vult de vragenlijst in. De naam van deze persoon vind je op 
de begeleidende brief. Het is niet de bedoeling dat iemand anders de vragenlijst invult. 
 

 

Hoe terugsturen? 
Gelieve de ingevulde vragenlijst binnen 7 dagen terug te sturen in de bijgevoegde envelop. Je hoeft geen 
postzegel te kleven. Je kunt de vragenlijst ook online invullen via www.gemeentemonitor.eu. 
 

 

Hoe invullen? 
» Vul de vragenlijst in met een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of viltstift).  

 

» Zet een duidelijk kruisje in het vakje van jouw keuze. 
 Bijvoorbeeld: Woon je graag in jouw buurt? ja 
  nee 

 

» Als je je vergist hebt, dan laat je het foute vakje staan en kleur je het goede vakje helemaal in. 
 Bijvoorbeeld: Woon je graag in jouw buurt? ja 
  nee (dit is het juiste antwoord) 

 

» Als je iets in een invulvak  wil schrijven, gebruik dan altijd HOOFDLETTERS. 

 

 

Nog vragen? 
Bel naar het gratis nummer 1700 of mail naar burgerbevraging@vlaanderen.be. 
 

 

Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger! 
Hierbij geven we je meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgegevens overeenkomstig de vereisten van alle 
toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): 
- De gegevens die je invult, worden door het Agentschap Binnenlands Bestuur verwerkt voor de realisatie van de 

nieuwe Gemeente-Stadsmonitor, met beleidsrelevante analyses voor en door steden en gemeenten. 
- We voeren alleen analyses uit op gemeentelijk niveau: de gegevens die je invult, worden op gepseudonimiseerde 

wijze verwerkt, waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium gewaarborgd wordt. We benadrukken dat het 
invullen van deze bevraging op geen enkele manier gevolgen voor je persoon zal meebrengen. 

- Hiertoe werkt het Agentschap Binnenlands Bestuur samen met de Vlaamse Statistische Autoriteit en doet het 
beroep op een gespecialiseerd veldwerkbureau voor het drukwerk en de zendingen. Deze laatste twee partners 
zullen alle persoonsgegevens uiterlijk op 1 september 2020 vernietigen.   

De barcode op de vragenlijst is nodig om te achterhalen wie een ingevulde vragenlijst heeft teruggestuurd. De barcode 
dient enkel voor de elektronische gegevensverwerking en kan niet in verband worden gebracht met je identiteit. 
Meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens, de bescherming van je privacy en de mogelijkheid om 
je rechten uit te oefenen, vind je in de privacyverklaring op onze website gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be. 
Je kan ons ook bereiken via burgerbevraging@vlaanderen.be. 

 

Belangrijke informatie vooraf 
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 Alvorens je van start gaat, gelieve aan te geven dat je: 

  

 

- 17 jaar of ouder bent; 
- de privacy-informatie op de vorige pagina gelezen hebt; 
- vrijwillig deelneemt aan onze bevraging. 

    AKKOORD, IK DOE MEE! 
 
 
 

 Hoe lang woon je al in jouw gemeente? 

 Met gemeente bedoelen we de gemeente, inclusief deelgemeenten. 

      Minder dan 1 jaar 

    1 tot 5 jaar 

    6 tot 10 jaar 

    11 tot 20 jaar 

    Meer dan 20 jaar 

    
 

 Hoe lang woon je al op je huidig adres? 

      Minder dan 1 jaar 

    1 tot 5 jaar 

    6 tot 10 jaar 

    11 tot 20 jaar 

    Meer dan 20 jaar 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In welke mate ben je tevreden over ... 

  
Duid op elke rij één antwoord aan. Zeer 

ontevreden 
Eerder 

ontevreden 
Niet tevreden, 

niet ontevreden 
Eerder 

tevreden 
Zeer  

tevreden  

 jouw buurt?       

 jouw gemeente?       
   

  

Tevredenheid buurt en gemeente 

3 

1 

2 
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 Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens? 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Helemaal 

oneens 
Eerder  
oneens 

Niet eens,  
niet oneens 

Eerder  
eens 

Helemaal 
eens 

Weet niet / niet 
van toepassing  

 Ik voel me thuis in mijn buurt.        

 De straten en voetpaden zijn over het algemeen netjes  
in mijn buurt.        

 Er is voldoende groen (bomen, gras, groenperken, 
weilanden, bos, parken, ...) in mijn buurt.        

 Er zijn voldoende plekken waar ik tot rust kan komen  
in mijn buurt.        

 Er zijn voldoende ontmoetingsplaatsen (buurthuis, 
feestzaal, dienstencentrum, plein, ...) in mijn buurt.        

 Er zijn voldoende huisartsen in mijn buurt.        

 Er zijn voldoende winkels voor dagelijkse boodschappen 
(bakker, slager, bank, ...) in mijn buurt.        

 Er rijdt voldoende openbaar vervoer (bus, tram,  
metro, trein, ...) in mijn buurt.        

 Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor bewoners  
in mijn buurt.        

   
 

 Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw gemeente eens? 

 Met gemeente bedoelen we de gemeente, inclusief deelgemeenten. 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Helemaal 

oneens 
Eerder  
oneens 

Niet eens,  
niet oneens 

Eerder  
eens 

Helemaal 
eens 

Weet niet / niet 
van toepassing  

 Ik woon graag in mijn gemeente.        

 Ik ben echt fier op mijn gemeente.        

 Er is voldoende groen in mijn gemeente (bomen,  
gras, groenperken, weilanden, bos, parken, ...).        

 De straten en pleinen zijn mooi aangelegd in mijn 
gemeente.        

   
 

 Gebeurt het dat je je onveilig voelt in … 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit Zelden Af en toe Vaak Altijd  

 je buurt?       

 je gemeente?       
   

 

 Gebeurt het dat je bepaalde plekken mijdt omdat je het daar niet veilig vindt in … 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit Zelden Af en toe Vaak Altijd  

 je buurt?       

 je gemeente?       
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 Hoe vaak heb je de afgelopen maand hinder ondervonden van volgende problemen in je buurt? 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit Zelden Af en toe Vaak Altijd  

 Auto’s, vrachtwagens, moto’s rijden te snel in mijn buurt.       

 Er is veel sluipverkeer in mijn buurt.       

 Burenlawaai (ruzies, blaffende honden, muziek, ...)       

 Andere vormen van lawaai (horeca, sportvelden, 
bedrijven, ...)       

 Lastiggevallen worden op straat (schelden, fysieke 
aanraking, ...)       

 Vandalisme (vernieling bus- of tramhokjes, bekladde 
muren, ...)       

 Zwerfvuil (blikjes, papier, ...)       

 Hinder van dieren (ratten, duiven, meeuwen, ...)       

 Hondenpoep       

 Drugsdealing en -gebruik       
   

 
 

 Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw gemeente eens? 

 Met gemeente bedoelen we de gemeente, inclusief deelgemeenten. 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Helemaal 

oneens 
Eerder  
oneens 

Niet eens,  
niet oneens 

Eerder  
eens 

Helemaal 
eens 

Weet niet / niet 
van toepassing  

 
Er zijn voldoende speelvoorzieningen voor kinderen 
en jongeren (speeltuinen, speelruimte, speelbos, ...)  
in mijn gemeente. 

       

 Er worden voldoende activiteiten georganiseerd voor 
kinderen en jongeren in mijn gemeente.        

 Kinderen kunnen veilig spelen in mijn gemeente.        

 Er zijn voldoende geschikte plekken waar de opgroeiende 
jeugd buiten kan samenkomen in mijn gemeente.        

 Er worden voldoende activiteiten voor de opgroeiende 
jeugd georganiseerd in mijn gemeente.        

 Er zijn voldoende sportvoorzieningen in mijn 
gemeente.        

 Er zijn voldoende activiteiten voor ouderen / 
gepensioneerden in mijn gemeente.        

 
Er zijn voldoende ouderenvoorzieningen 
(woonzorgcentrum, serviceflat, ontmoetingscentrum, ...) 
in mijn gemeente. 
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 Ben je tevreden over de voorzieningen in jouw gemeente? 

 Met gemeente bedoelen we de gemeente, inclusief deelgemeenten. 

  
Duid op elke rij één antwoord aan. Zeer 

ontevreden 
Eerder  

ontevreden 
Niet tevreden, 

niet ontevreden 
Eerder  

tevreden 
Zeer 

tevreden 
Weet niet / niet 
van toepassing  

 
Sportvoorzieningen (sporthal, sportzaal, 
voetbalvelden, atletiekpiste, mountainbike-
routes, ...) 

       

 Recreatievoorzieningen (recreatiedomein, 
wandel- en fietspaden, …)        

 
Culturele voorzieningen (museum, plek waar 
culturele activiteiten plaatsvinden zoals film, 
toneel, concert, muziek, ...) 

       

 Natuur- en groenvoorzieningen (parken, 
bossen, weilanden, bomen, ...)        

 Restaurants, brasseries, eetcafés        

 Bibliotheek        

 Uitgaansgelegenheden (cafés, danscafés, 
dancings, terrassen, …)        

 Winkels of shoppingcentra        

 Kinderopvang (0-3 jaar)        

 Speel-/jongerenvoorzieningen (speelplekken 
buiten / binnen, ...)        

 Onderwijsvoorzieningen        

 Gezondheidsvoorzieningen (huisarts, tandarts, 
apotheker, ziekenfonds, ...)        

 Ouderenvoorzieningen (ontmoetingscentrum, 
serviceflat, lokaal dienstencentrum, ...)        

 Huisvuilvoorzieningen (recyclagepark / 
containerpark, huisvuilophaling, ...)        

   
  

10 

Leven in je gemeente 
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 Hoe vaak heb je de voorbije 12 maanden actief aan sport gedaan? 

 
Onder actief sporten verstaan we activiteiten die minimum 20 minuten duren (zoals zwemmen, fietsen, wandelen, 
voetballen, …), niet kaarten, biljarten, schaken. 
   

 Nooit Een uitzonderlijke 
keer Maandelijks Meermaals  

per maand Wekelijks Meermaals  
per week Dagelijks  

         
   

 
 

 Hoeveel keer bezocht je het afgelopen jaar in jouw gemeente ... 

 Met gemeente bedoelen we de gemeente, inclusief deelgemeenten. 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Niet aanwezig in 

mijn gemeente Nooit 1 tot 6 
keer 

7 tot 12 
keer 

Meer dan 
12 keer  

 een park, bos of groenzone?        

 een speelterrein (speeltuin, speelplein, ...)?        

 een restaurant, brasserie, eetcafé?        

 een uitgaansgelegenheid (café, danscafé, dancing, ...)?       

 een winkel of shoppingcentrum?       

 een museum, tentoonstelling, galerij of historisch 
gebouw (kasteel, kerk, ...)?       

 een zwembad?       

 een sporthal, sportzaal, voetbalveld, atletiekpiste, 
mountainbikeroutes, ...?       

 een openbare bibliotheek?       
   

 
 

 Hoeveel keer ging je het afgelopen jaar in jouw gemeente naar ... 

 Met gemeente bedoelen we de gemeente, inclusief deelgemeenten. 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Niet aanwezig in 

mijn gemeente Nooit 1 tot 6 
keer 

7 tot 12 
keer 

Meer dan 
12 keer  

 een sportevenement?       

 een culturele activiteit (toneel, dans, concert, ...)?       

 een (zomer)festival, plein- of parkevenement of fuif?       

 een bioscoop of filmvoorstelling?       
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 Hoeveel keer deed je het afgelopen jaar één van de volgende activiteiten in een andere 
gemeente of stad? Noteer enkel de gemeente waar je het meest bent geweest. 
  

Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit 1 tot 6 
keer 

7 tot 12 
keer 

Meer dan 
12 keer 

 In welke andere gemeente  
of stad deed je dit meestal?  

 Wandelen in een bos, park of groenzone, 
of in het groen       

 

 

 Naar een speelterrein (speeltuin, 
speelplein, ...) gaan       

 

 

 Een restaurant, brasserie of 
eetcafé bezoeken       

 

 

 Een uitgaansgelegenheid (café, danscafé, 
dancing, …) bezoeken       

 

 

 Een winkel of shoppingcentrum bezoeken       
 

 

 Een museum, tentoonstelling, galerij of 
historisch gebouw (kasteel, kerk, ...) bezoeken       

 

 

 Gaan zwemmen       
 

 

 Gaan sporten       
 

 

 Een sportevenement bijwonen       
 

 

 Een culturele activiteit (toneel, dans, 
concert, ...) bijwonen       

 

 

 Een (zomer)festival, plein- of 
parkevenement of fuif bijwonen       

 

 

 Bioscoopbezoek of een filmvoorstelling 
bijwonen       

 

 

 Een openbare bibliotheek bezoeken       
 

 

   
 
 
 
 
 
 

 Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw buurt eens? 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Helemaal 

oneens 
Eerder 
oneens 

Niet eens,  
niet oneens 

Eerder  
eens 

Helemaal 
eens  

 Het is aangenaam om met mensen te praten in mijn buurt.       

 Mensen in mijn buurt zijn te vertrouwen.       
 Ik voel mij thuis bij de mensen die in deze buurt wonen.       
 Ik heb veel contact met de mensen in mijn buurt.       
 Mensen in mijn buurt willen hun buren helpen.       

    

14 
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Sociale contacten, lidmaatschap en vrijwilligerswerk 
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 Hoe dikwijls ontmoet je bij je thuis of elders ... 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit Een uitzonderlijke 

keer Maandelijks Meermaals  
per maand Wekelijks Meermaals  

per week Dagelijks  

 niet-inwonende familie?          

 vrienden of kennissen?          

 buren?         
   

 
 

 Hoe dikwijls heb je een praatje in je buurt met ... 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit Een uitzonderlijke 

keer Maandelijks Meermaals  
per maand Wekelijks Meermaals  

per week Dagelijks  

 mensen van Belgische herkomst?         

 mensen van niet-Belgische 
herkomst?         

   
 
 

 Hoeveel vrienden en kennissen heb je ... 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Geen Minder dan 5 5 tot 10 Meer dan 10  

 van Belgische herkomst?      

 van niet-Belgische herkomst?      

 met een andere seksuele geaardheid?      

 met een fysieke of mentale beperking?      
   

 
 

 Hoeveel nauwe collega’s van niet-Belgische herkomst heb je? 

      Geen  

    Minder dan 5 

    5 tot 10 

    Meer dan 10 

    Niet van toepassing 
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 Heb jij je het afgelopen jaar gekwetst, beledigd of benadeeld gevoeld vanwege ... 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Ja Neen Niet van toepassing  

 je geslacht?     

 je seksuele geaardheid (holebi, transgender, ...)?     

 je herkomst?     

 je fysieke of mentale beperking?     
   

 
 

 Ben je het met onderstaande uitspraken eens? 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Helemaal 

oneens 
Eerder  
oneens 

Niet eens,  
niet oneens 

Eerder  
eens 

Helemaal 
eens 

Geen mening / 
weet niet  

 Mensen met een verschillende herkomst leven goed 
samen in mijn gemeente.        

 
Ik zou het zinvol vinden als er in mijn gemeente 
activiteiten worden georganiseerd waarbij mensen met 
een verschillende herkomst elkaar beter leren kennen. 

       

 Ik vind dat er in mijn gemeente te veel mensen met 
een verschillende herkomst wonen.        

 Als je mensen met een verschillende herkomst beter 
leert kennen, blijken ze best sympathiek te zijn.        

 Ik zou het niet zo prettig vinden als er een gezin met een 
verschillende herkomst in het huis naast mij komt wonen.        

 Ik vind de aanwezigheid van mensen met een 
verschillende herkomst in mijn gemeente een verrijking.        

   
 
 

 Hoeveel vertrouwen heb jij in je medemens? 

 Je kan een score geven van 0 (helemaal geen vertrouwen) tot 10 (zeer veel vertrouwen). 
   Helemaal geen 

vertrouwen        Zeer veel  
vertrouwen  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             
   

 
 

 Doe je momenteel op regelmatige basis vrijwilligerswerk? 

      Neen 

    Ja  Hoeveel uren besteed je hieraan gemiddeld per week?    uren    (bijvoorbeeld 0  3   uren) 
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 Ben je lid van een ... 
 Je kan meerdere antwoorden aanduiden. 
  
    Sportvereniging    Politieke vereniging    Hobbyclub (koken, naaien, postzegels 

verzamelen, wijnproeven, …) 

    Jeugdvereniging    Socio-culturele vereniging    Vereniging voor (amateur-)kunstbeoefening 
(koor, toneel, literatuur, dans, …) 

    Natuurvereniging    Seniorenvereniging    Andere 

    
 
 
 
 
 
 

 Over hoeveel vervoermiddelen beschikt het gezin waar je deel van uitmaakt? 
 Met gezin bedoelen we alle personen met wie je samen een huishouden vormt en onder hetzelfde dak woont. 
 Vul elk vakje in, bijvoorbeeld 1 fiets = 1  . Indien je geen fiets hebt, vul dan 0  in. 

    Aantal   Aantal  

 Auto  
 

 Snorfiets (max. 25 km/u), bromfiets (max. 40 km/u)  
 

 

 Bestelwagen  
 

 Moto (> 40 km/u)  
 

 

 Lidmaatschap autodelen  
 

 Abonnement openbaar vervoer (NMBS, De Lijn, ...)  
 

 

 Fiets, kinderfiets   
 

 Bakfiets, fietskar  
 

 

 Elektrische fiets (max. 25km/u),  
speed pedelec (max. 45 km/u)  

 

 Lidmaatschap fietsdelen, stepdelen  
 

 

 Elektrische step, monowheel,  
elektrisch hoverboard  

 

 Andere  
 

 

   
 

 Vul bij elk vervoermiddel in hoe vaak je je daarmee verplaatst in je vrije tijd. 

 Met vrije tijd bedoelen we de tijd die je hebt los van werk, school, huishoudelijke taken, zorg voor kinderen en/of 
ouderen en nachtrust. 

  
Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit Zelden Af en toe Vaak Zeer vaak / altijd  

 Te voet       
 Fiets        
 Elektrische fiets, speed pedelec       
 Brom-/snorfiets       
 Motorrijder/-passagier       
 Bus (De Lijn, MIVB of TEC), tram of metro       
 Trein       
 Auto als autobestuurder       
 Auto als passagier       

 Andere, namelijk:  
 

      

   
 

24 

Mobiliteit en verplaatsingen 

25 

26 
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 Werk of studeer je? 

      Ja, ik werk en dien me hiervoor te verplaatsen  ga naar vraag  

    Ja, ik werk, maar mijn werkplek valt samen met mijn woonplaats  ga naar vraag  

    Ja, ik studeer/ga naar school en dien me hiervoor te verplaatsen  ga naar vraag  

    Ja, ik studeer/ga naar school, maar die plek valt samen met mijn woonplaats  ga naar vraag  

    Neen, ik werk of studeer niet  ga naar vraag  

    
 

 Hoeveel dagen per week werk je van thuis uit in plaats van naar het werk te gaan? 

  
     dagen per week    (Vul steeds het vakje in, bijvoorbeeld 0 dagen per week =  0  ) 

    
 

 Welke verschillende vervoermiddelen gebruik je meestal om de rit van thuis naar je werk, 
school of opleiding af te leggen? 

 Je kan meerdere antwoorden aanduiden. 

  
    Te voet    Bus (De Lijn, MIVB of TEC), tram of metro 

    Fiets    Trein 

    Elektrische fiets, speed pedelec    Auto als autobestuurder 

    Brom-/snorfiets    Auto als passagier 

    Motorrijder/-passagier    Andere, namelijk:  
 

    
 
 

 Met welk vervoermiddel leg je meestal het grootste deel van de afstand naar je werk, school  
of opleiding af? 

 Als je bijvoorbeeld 500 meter wandelt naar de bushalte en dan 10 km op de bus zit, is het antwoord de bus. 
  
    Te voet    Bus (De Lijn, MIVB of TEC), tram of metro 

    Fiets    Trein 

    Elektrische fiets, speed pedelec    Auto als autobestuurder 

    Brom-/snorfiets    Auto als passagier 

    Motorrijder/-passagier    Andere, namelijk:  
 

    
 
 

 Welke afstand leg je in totaal af naar je werk of naar de school (enkele rit)? 

  
       km    (Vul steeds alle vakjes in, bijvoorbeeld 16 kilometer =  0  1  6   km) 
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 Hoeveel tijd heb je gemiddeld tijdens school- of werkdagen nodig om de afstand – van deur tot 
deur – naar je werkplaats of school af te leggen? Het gaat hier om één enkele rit. 

 Vul steeds elk vakje in, ook indien het antwoord ‘0’ is: bijvoorbeeld 45 minuten = 0  uur en 4  5  minuten 
  
     uur      minuten 

    
 

 In welke gemeente kom je het meest voor je werk, school of opleiding? 

      In mijn eigen gemeente 

    In een andere gemeente of stad, namelijk:  
 

    
 

 Ben je het met onderstaande uitspraken over jouw gemeente eens? 

 Met gemeente bedoelen we de gemeente, inclusief deelgemeenten. 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Helemaal 

oneens 
Eerder  
oneens 

Niet eens,  
niet oneens 

Eerder  
eens 

Helemaal 
eens 

Weet niet / niet 
van toepassing  

 Het verkeer in mijn gemeente is veilig genoeg om 
kinderen alleen naar school te laten gaan.        

 Er zijn voldoende fietspaden in mijn gemeente.        

 Er zijn voldoende fietsenstallingen in mijn gemeente.        

 Het is veilig om te fietsen in mijn gemeente.        

 De fietspaden zijn in goede staat in mijn gemeente.        

 De voetpaden zijn in goede staat in mijn gemeente.        

 De straten en pleinen zijn in goede staat in mijn 
gemeente.        

   
 

 Is er voldoende aanbod aan duurzame mobiliteitskeuzes in jouw gemeente? 

 Met gemeente bedoelen we de gemeente, inclusief deelgemeenten. 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Helemaal 

oneens 
Eerder  
oneens 

Niet eens,  
niet oneens 

Eerder  
eens 

Helemaal 
eens 

Weet niet / niet 
van toepassing  

 
 Publieke laadpalen        

 Deelsystemen (auto, fiets, ...)        

 Openbaar vervoer        

 Autoluwe en autovrije zones        

 Fietsinfrastructuur        
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Heb je de voorbije 12 maanden actief meegewerkt aan een activiteit in jouw buurt of 
gemeente? Bijvoorbeeld organiseren van een straat-, buurt- of wijkfeest, schoonmaakactie, 
buurtbewoners aangesproken voor het verfraaien van de buurt of de straat, een protestactie. 

      Ja 

    Neen, maar misschien in de toekomst wel 

    Neen, en dat zal ik ook niet gaan doen 

    
 

 Heb je de voorbije 12 maanden deelgenomen aan een buurtactiviteit (bijvoorbeeld buurtfeest, 
wandeltocht, BBQ met buren, schoonmaakactie)? 
      Ja 

    Neen, ik heb niet deelgenomen  

    Neen, hier worden geen buurtactiviteiten georganiseerd  

    
 

 Heb je de voorbije 12 maanden contact gehad met je gemeente? Bijvoorbeeld om een paspoort 
of rijbewijs aan te vragen, iets te melden of je mening te geven. 
      Ja   ga naar vraag  

    Neen   ga naar vraag  

    
 

 Op welke wijze heb je contact gehad met je gemeente? 

 Je kan meerdere antwoorden aanduiden. 

      E-mail    Per brief 

    Website gemeente    Loket 

    Persoonlijke afspraak    Wijkteam / huisbezoek 

    Telefoon    

    
  

Betrokkenheid bij de gemeente 
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 Ben je het met onderstaande uitspraken eens? 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Helemaal 

oneens 
Eerder  
oneens 

Niet eens,  
niet oneens 

Eerder  
eens 

Helemaal 
eens 

Geen mening / 
weet niet  

 Ik krijg voldoende informatie over de activiteiten in mijn 
gemeente (bijv. voor cultuur, sport, evenementen, …).         

 Ik krijg voldoende informatie over de voorzieningen in 
mijn gemeente (bijv. voor zorg, opvang, onderwijs, …).        

 
Ik krijg voldoende informatie over nieuwe ingrepen  
en plannen in mijn gemeente (bijv. nieuwe 
buurtinrichting, mobiliteitsplannen, …). 

       

 Ik krijg voldoende informatie over de beslissingen  
van het gemeentebestuur.        

 Ik ben tevreden over de wijze waarop het 
gemeentebestuur met mijn vragen omspringt.        

 Het gemeentebestuur doet voldoende inspanningen om 
bewoners bij veranderingen in hun buurt te betrekken.        

 De communicatie van het gemeentebestuur is 
duidelijk en begrijpbaar.        

 Ik ben tevreden over de loketvoorzieningen in mijn 
gemeente.        

 Ik ben tevreden over de digitale dienstverlening  
in mijn gemeente.        

 Ik ben tevreden over de wijze waarop de gemeente 
het samenleven tussen alle inwoners stimuleert.        

   
 

 Ben je bereid om mee te praten over wat er gebeurt in jouw gemeente? 
  
 Helemaal niet bereid Niet bereid Noch bereid, noch niet bereid  Bereid Heel bereid  

       
   

 

 
Maak je deel uit van een bewonersgroep die invloed probeert uit te oefenen op het 
gemeentelijk beleid? Bewonersgroepen zijn onder meer actiegroepen, buurtcomités, 
milieugroepen, cultuurgroepen, … 
      Ja   

    Neen   
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 Heb je vertrouwen in ... 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Zeer weinig Weinig Niet veel, niet weinig Veel Zeer veel  

 de Europese overheid?       
 de federale/Belgische overheid?       
 de Vlaamse overheid?       
 het gemeentebestuur?       
 de politie?       

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ben je tevreden met ... 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Zeer 

ontevreden 
Eerder 

ontevreden 
Niet tevreden, 

niet ontevreden 
Eerder 

tevreden 
Zeer  

tevreden  

 de woning waarin je momenteel woont?       

 het zicht op groen vanuit je woning (bomen, struiken, 
gras, velden, weiden, park, tuin, groendaken, ...)?       
   

 

 Ga je verhuizen in de komende 5 jaar? 

      Ja, binnen dezelfde buurt  ga naar vraag  

    Ja, naar een andere buurt in dezelfde gemeente  ga naar vraag  

    Ja, naar een andere gemeente of stad  ga naar vraag  

    Ja, naar het buitenland  ga naar vraag  

    Neen, geen verhuisplannen  ga naar vraag  

    
 

 Als je gaat verhuizen, wat zijn daarvoor de belangrijkste redenen? 

 Duid maximum 3 redenen aan. 

      De wens om eigenaar te worden    Gezondheid/behoefte aan zorg 

    Verandering in financiële situatie    Afstand woon-/werkverkeer 

    Verlaten van het ouderlijk huis    Goedkopere woning 

    Dichter bij familie/vrienden wonen    Slechte kwaliteit huidige woning 

    Wijziging gezinssituatie (huwelijk, samenwonen, scheiding, gezinsuitbreiding, ...) 

    Ontevreden met huidige woning (te groot, te klein, aan- of afwezigheid tuin, ...) 

    Ontevreden met huidige buurt (buren, veiligheid, netheid, rust, ...) 

    Andere, namelijk:  
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 In welk type woning woon je? 

      Open bebouwing (vrijstaande woning)    Appartement    Loft 

    Halfopen bebouwing    Studio    Kamer 

    Rijwoning    Andere, namelijk:  
 

    
 

 Heb je in je woning ... 
  Duid op elke rij één antwoord aan. Ja Neen Weet niet  

 internet?     
 warm stromend water?     
 garage / autobox / privé standplaats / carport?     
 tuin voor eigen gebruik / gedeelde tuin?     
 balkon / koer / terras / patio?     

 energiezuinige verwarmingsketel, condensatie- of 
hoogrendementsketel?     

 warmtepomp?     
 regenwater en gebruik hiervan voor toilet / wasmachine?     
 dubbel of driedubbel glas (minstens de helft van de ramen)?     
 isolatie van zolder / dak?     
 isolatie van muren (spouwmuren)?     
 groendak (dak met beplanting)?     
 zonnepanelen?     
 zonneboiler?     

   
 

 Woon je in een eigendom, een private huurwoning of in een sociale huurwoning? 

      Ik of iemand van het gezin is eigenaar van de woning waarin ik woon  ga naar vraag  

    (ook sociale koopwoning) 

    Ik woon in een private huurwoning  ga naar vraag  

    Ik woon in een sociale huurwoning  ga naar vraag  

    
 

 Ben je van plan om de komende 5 jaar te verbouwen of te renoveren? 

      Ja    Neen    Weet niet 

    
 

 Als de woning je eigendom is, moet jij en/of een andere persoon van het gezin momenteel voor 
deze woning afbetalen? 
      Ja    ga naar vraag     Neen   ga naar vraag  
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 Hoeveel bedraagt de maandelijkse huur of afbetalingssom (zonder verbruikskosten of 
onderhoudskosten) voor deze woning? 
      Minder dan 250 euro    Tussen 750 en 999 euro    Tussen 1.750 en 2.000 euro 

    Tussen 250 en 399 euro    Tussen 1.000 en 1.249 euro    Meer dan 2.000 euro 

    Tussen 400 en 499 euro    Tussen 1.250 en 1.499 euro    Weet niet 

    Tussen 500 en 749 euro    Tussen 1.500 en 1.749 euro   

    
 

 Is het gedurende het afgelopen jaar voorgekomen dat jij of een andere persoon van het gezin 
één of meer rekeningen niet (op tijd) kon betalen om financiële redenen (dus niet vergeten)? 

  

Duid op elke rij één antwoord aan. 
Neen, dat is  

het afgelopen jaar 
niet voorgekomen 

Ja, het is al eens 
voorgekomen dat de 
rekening niet (op tijd)  
kon betaald worden 

Weet niet /  
niet van 

toepassing 
 

 Huishuur / afbetaling woning (terugbetaling lening)     
 Rekening van elektriciteit / water / gas / stookolie     
 Internet / telefonie / televisie     
 Gezondheidsuitgaven     

 Terugbetaling van aankopen op afbetaling  
(uitgezonderd voor de woning)     

 Schoolkosten     
 Kinderopvang     

 Andere kosten:  
 

    

   
 
 
 
 
 
 
 

 Zorg jij minstens één keer per maand voor zieke, gehandicapte, bejaarde familieleden, buren, 
vrienden of voor de opvang van kinderen? 
      Ja    Neen 

    
 

 Heb jij of iemand van het gezin de afgelopen maand zelf een beroep gedaan op familieleden, 
kennissen of buren bij ziekte of wanneer er zorg nodig was? 
      Ja    Neen 

    
 

 Geef aan hoe vaak je ... 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit Minder dan  

1 keer per maand 
Meerdere keren 

per maand 
Elke  

week 
Meerdere keren 

per week Dagelijks  

 30 minuten wandelt, stapt  
of fietst.        
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 Hoe is je gezondheid in het algemeen? 
      Heel erg slecht    Slecht    Redelijk    Goed    Heel erg goed 

    
 

 Heb je last van één of meerdere langdurige ziekte(n), langdurige aandoening(en) of handicap(s)? 
      Ja    ga naar vraag     Neen   ga naar vraag  

    
 

 Hoe vaak ben je belemmerd in je dagelijkse bezigheden door deze ziekte(n), aandoening(en)  
of handicap(s)? 
      Zelden of nooit    Af en toe    Voortdurend 

    
 

 Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou je zeggen dat je bent? 
 Je kan een score geven van 0 (heel ongelukkig) tot 10 (heel gelukkig). 

   Heel ongelukkig        Heel gelukkig  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             
   

 
 
 
 
 
 
 

 Hoe vaak heb je de voorbije 12 maanden ... 
  
Duid op elke rij één antwoord aan. Nooit Een uitzonderlijke 

keer Maandelijks Meermaals  
per maand Wekelijks Meermaals  

per week Dagelijks  

 de fiets genomen voor korte 
afstanden?         

 je te voet verplaatst voor korte 
afstanden?         

 biologische (BIO) producten 
gekocht?         

 groenten of fruit gegeten, die 
lokaal gekweekt worden?         

 vegetarisch gegeten?         

 bij aankoop van groenten gelet 
op het seizoen?         

 het weggooien van eten 
beperkt?         

 de aankoop van plastic 
beperkt?         

 kraantjeswater als drinkwater 
gebruikt?         

 producten van eerlijke handel 
gekocht (Fairtrade)?         
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 Hoe waardeer je de ondersteuning van jouw gemeente in hernieuwbare energie / klimaatvriendelijke 
investeringen (bijv. ondersteuning renovatie woning, groepsaankopen, groene stroom, ...)? 

 Je kan een score geven van 0 (zeer slecht) tot 10 (zeer goed). 
   Zeer slecht        Zeer goed  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             
   

 
 

 Vind je dat er op het grondgebied van jouw gemeente windmolens moeten worden geplaatst? 

      Ja    Neen 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Wat is je geslacht? 

      Man    Vrouw    Anders 

    
 

 In welk jaar en in welke maand ben je geboren? 

 Vul zowel bij ‘jaar’ als bij ‘maand’ steeds alle vakjes in. 
  
 Jaar:     Maand:      (Bijvoorbeeld: januari = 0  1  , februari = 0  2  , ..., december = 1  2 ) 

    
 

 Welke nationaliteit had jijzelf bij de geboorte? En welke nationaliteit hadden je ouders bij de geboorte? 

 Als jij en/of je ouders op dat moment meerdere nationaliteiten hadden, geef dan telkens de verschillende nationaliteiten aan. 
 Je mag op elke rij meerdere antwoorden aanduiden. 

   
Belg 

Andere nationaliteit: welke? 
Weet niet 

 

 Nationaliteit 1: Nationaliteit 2:  

 Jijzelf   
 

 
 

  

 Je vader   
 

 
 

  

 Je moeder   
 

 
 

  

   
  

 Wat is de postcode van je woonplaats? 

  
      (Vul in elk vakje 1 cijfer in.) 

   

64 

62 

Jij en je gezin 

65 

66 

67 

63 



 

  
  

 - pag. 19 -   

  

 

 Wonen er vooral mensen van Belgische herkomst of vooral mensen van een andere herkomst in 
jouw buurt? 

 Je kan een score geven van 0 (alleen mensen van Belgische herkomst) tot 10 (alleen mensen van een andere herkomst). 
   Alleen Belgische 

herkomst        Alleen andere  
herkomst  

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

             
   

 

 Woon je ... 
      alleen   ga naar vraag  

    samen met andere persoon / personen   ga naar vraag  

    
 

 Als je samenwoont met andere persoon / personen, met wie? 

 Je kan meerdere antwoorden aanduiden. 

      Partner(s)    Ouder(s)    Andere familieleden 

    Kind(eren) (ook co-ouderschap)    Broer(s) of zus(sen)    Vriend(en), vriendin(nen) 

    Kleinkind(eren)    Grootouder(s)      Andere personen 

    
 

 Hoeveel personen maken deel uit van je gezin? 

 Met gezin bedoelen we alle personen met wie je samen een huishouden vormt en onder hetzelfde dak woont. 
   
 Ikzelf en   personen    (Vul steeds beide vakjes in, bijvoorbeeld 3 personen = 0  3   personen) 

    
 

 Hoe oud zijn de inwonende minderjarige kinderen, broers of zussen in het gezin, jezelf 
eventueel inbegrepen? 
 Vul voor elk inwonend minderjarig kind steeds beide vakjes in, bijvoorbeeld 3 jaar = 0  3  jaar. 

      Geen inwonende kinderen, broers of zussen jonger dan 18 jaar 

   Kind 1  Kind 2  Kind 3  Kind 4  Kind 5  Kind 6  

 Leeftijd:    jaar    jaar    jaar    jaar    jaar    jaar  

    
 

 Hebben jouw kinderen meer vrienden / kennissen van verschillende herkomst dan jezelf? 

      Ja    Neen    Niet van toepassing 

    
 

 Wat is je hoogst behaalde diploma? 
      Geen    Hoger secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO) 

    Lagere school    Hoger niet universitair onderwijs / bachelor 

    Lager secundair onderwijs     Universitair onderwijs / master / doctoraat 

    Andere, namelijk:  
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 In welke (werk)situatie bevind je je momenteel? 

 Je kan meerdere antwoorden aanduiden. 

      Ik werk voltijds in loondienst. 

    Ik werk deeltijds in loondienst. 

    Ik werk als zelfstandige, zelfstandig helper of als ondernemer. 

    Ik ben gepensioneerd (ook vervroegd pensioen of brugpensioen). 

    Ik ben werkzoekend. 

    Ik ben huisvrouw of -man. 

    Ik ben scholier of student(e). 

    Ik ben arbeidsongeschikt (ziekte, invaliditeit). 

    Iets anders. Geef een omschrijving van je situatie:  
 

    
 

 Kan je met het totale beschikbare inkomen van je gezin, zoals het nu is, maandelijks rondkomen? 

 

Het totale beschikbare inkomen van het gezin per maand bestaat uit: 
 -  netto inkomens uit arbeid of bedrijfsinkomen; 
 -  sociale uitkeringen (vervangingsinkomen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering,   
  tegemoetkoming personen met handicap); 
 -  bijkomende uitkeringen (maaltijdcheques, intresten, inkomsten uit mandaten, ...). 
       Heel erg moeilijk  

    Moeilijk  

    Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen  

    Het lukt om comfortabel te leven met het huidige inkomen 

    Weet niet 

    
 

 Hoeveel is het totale beschikbare netto inkomen per maand van je gezin? 

 

Met gezin bedoelen we alle personen met wie je samen een huishouden vormt en onder hetzelfde dak woont. 
 

Het totale beschikbare inkomen van het gezin per maand bestaat uit: 
 -  netto inkomens uit arbeid of bedrijfsinkomen; 
 -  sociale uitkeringen (vervangingsinkomen, kinderbijslag, werkloosheidsuitkering, pensioenuitkering,   
  tegemoetkoming personen met handicap); 
 -  bijkomende uitkeringen (maaltijdcheques, intresten, inkomsten uit mandaten, ...). 
 
      Minder dan 1.000 euro per maand    Tussen 3.500 en 3.999 euro per maand 

    Tussen 1.000 en 1.499 euro per maand    Tussen 4.000 en 4.999 euro per maand 

    Tussen 1.500 en 1.999 euro per maand    Tussen 5.000 en 5.999 euro per maand 

    Tussen 2.000 en 2.499 euro per maand    Meer dan 6.000 euro per maand 

    Tussen 2.500 en 2.999 euro per maand    Weet niet 

    Tussen 3.000 en 3.499 euro per maand   

 (Deze gegevens zijn volstrekt anoniem en zijn noodzakelijk om analyses te maken.) 
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Hartelijk bedankt  
voor het invullen van deze vragenlijst! 

 
 

Heb je op pag. 1 het vakje ‘AKKOORD’ aangekruist?  
Nogmaals bedankt, wij gaan verder aan de slag met alle antwoorden! 

 
 
 

 Heb je nog opmerkingen, dan kan je die hieronder noteren. 

   

   

 
  

 
 
 
 
 
 

Stuur de ingevulde vragenlijst gratis terug in de bijgevoegde envelop. 

Je hoeft geen postzegel te kleven. Je hoeft geen adres te noteren. 
 
  



 

  
  

    

  

 

   


