




Respondenten

 enquête is enkel verspreid via Facebook
 respons van 456 inwoners

 vergelijking bestaande enquêtes voor Berlare
enquête Open Vld: online, printversie, bezorgd aan elke burger, huisbezoeken

respons iets meer dan 300 respondenten
enquête gemeentemonitor Berlare (initiatief Vlaamse overheid)

respons van 369 inwoners

 enquête OBU VOORUIT is representatief

 vragen
gebaseerd op gesprekken met inwoners, percepties en indrukken via 
social media



Feiten en cijfers

 inwoners Berlare: 14.785

 0 – 17 jaar: 2.842 inwoners

 18 – 64 jaar : 9073 inwoners

 65j en ouder: 2870
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Respondenten

 Resultaten vergelijken met gemeentemonitor
respondenten OBU enquête  naar leeftijd sterk verschillend

 Gemeentemonitor oververtegenwoordiging ouderen
 65+ 

29% gemeentemonitor
12 % OBU

 45 – 54
17% gemeentemonitor
27,6 % OBU



LOKALE ECONOMIE
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Er is voldoende aanbod aan winkels in mijn gemeente

De gemeente moet een actievere rol spelen in het 
aantrekken van bedrijven/KMO’s

De gemeente moet initiatieven nemen om nieuwe
winkels en horeca aan te trekken

Er is voldoende aanbod aan horeca in mijn gemeente

De gemeente moet meer initiatieven nemen om de
lokale middenstand/ondernemers te ondersteunen

akkoord niet akkoord geen mening



TOERISME

17,04%

45,93%

37,04%

Het aantal toeristen in mijn gemeente neemt 
toe

akkoord niet akkoord geen mening



TOERISME

61,31%
21,17%

17,52%

De gemeente moet meer investeren in een 
toeristisch beleid

akkoord niet akkoord geen mening



ONDERHOUD

21,88%

28,57%

46,77%

47,50%

53,54%

67,19%

67,46%

41,13%

45,00%

28,35%

10,94%

3,97%

12,10%

7,50%

18,11%
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Er wordt voldoende aandacht besteed aan sluikstorten

De straten zijn in goede staat in mijn gemeente

Het gemeentelijk patrimonium (gebouwen, gemeentehuis 
Overmere, gemeentehuis Uitbergen, parken, 

minigoflterrein, museum, … ) wordt goed onderhouden

Mijn gemeente ziet er goed onderhouden en netjes uit

Er moet meer geïnvesteerd worden in het onderhoud van
het gemeentelijk patrimonium

Geen mening Niet akkoord Akkoord



DIENSTVERLENING

14,84%

50,00%

55,91%

55,91%

64,84%

63,28%

36,72%

24,41%

22,05%

9,38%

21,88%

13,28%

19,69%

22,05%

25,78%
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Het gemeentebestuur doet voldoende
inspanningen om zijn inwoners te betrekken bij

beleidsbeslissingen.

Wegenwerken/verkeershinder worden tijdig
gecommuniceerd

Ik word voldoende en tijdig geïnformeerd door mijn
gemeente

Ik ben tevreden over de dienstverlening in mijn
gemeente

De combinatie van laatopenstelling en het e-loket
zorgen ervoor dat de dienstverlening voldoende

toegankelijk is voor mij

Geen mening Niet akkoord Akkoord



VEILIGHEID

27,34%

70,08%

67,97%

19,69%

4,69%

10,24%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

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

Ik voel me veilig in mijn gemeente

Geen mening Niet akkoord Akkoord

Gemeentemonitor: 44% vindt het niet veilig



VERKEER

21,09%

27,34%

40,16%

48,44%

40,63%

57,81%

44,88%

29,69%

38,28%

14,84%

14,96%

21,88%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Ik ervaar dat de invoering van nieuwe
verkeersmaatregelen bv.  verbod van zwaar vervoer

door dorp Uitbergen goed opgevolgd en gecontroleerd
worden door de lokale politie

Mijn gemeente is een verkeersveilige gemeente

Er zijn zelden verkeersproblemen in mijn gemeente

Er is veel sluipverkeer in mijn buurt (doorgaand verkeer
om de files te vermijden)

Geen mening Niet akkoord Akkoord



Gemeentelijk aanbod

26,98%

32,54%

42,06%

43,65%

52,38%

62,70%

66,67%

42,86%

23,02%

20,63%

11,11%

33,33%

15,08%

8,73%

30,16%

44,44%

37,30%

45,24%

14,29%

22,22%

24,60%
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Er zijn voldoende faciliteiten/geschikte plekken waar de
opgroeiende jeugd ouder dan 12 jaar kan samenkomen

Er wordt voldoende aandacht besteedt aan ouderenzorg

De verenigingen in mijn gemeente worden voldoende
ondersteund

Het gemeentelijk aanbod voor kinderopvang is voldoende

Wegenwerken/verkeershinder worden tijdig
gecommuniceerd

De sportinfrastructuur is voldoende

Mijn gemeente biedt een uitgebreid sportaanbod aan

Geen mening Niet akkoord Akkoord



PRIORITEITEN

Verkeersveiligheid 54,6%
Openbare werken (heraanleggen straten, rioleringen, .. ) 52,9%
Verbeteren van voet- en fietspaden 48,7%
Veiligheid (drugsbeleid, inbraken, vandalisme, … ) 42,0%
Onderhoud en beheer van parken, perken, bermen, …. 35,3%
Bestrijding van zwerfvuil/sluikstorten 35,3%
Lokale economie 31,9%
Mobiliteit (sluipverkeer – zwaar verkeer  - openbaar vervoer , … ) 29,4%
Toerisme 29,4%
Vrije tijd (cultureel centrum, sportaanbod, … ) 22,7%

Lokale armoede (huisvesting, voedselpakketten, seniorenarmoede, begeleiding, 
tewerkstellingsprojecten voor kansarmen, … ) 22,7%
Ouderenzorg (rusthuizen, serviceflats, maaltijdbedeling, zorgcentra, problematiek 
eenzaamheid bij ouderen, … ) 21,9%
Onderhoud van gemeentelijk patrimonium (gemeentehuis, oude gemeentehuizen, 
sporthal, … ) 17,7%
Ordehandhaving (snelheid – niet verbaliseren - ) 14,3%
Sociale huisvesting 11,8%
Kinderopvang 10,1%
Infrastructuur voor jeugdbewegingen 9,2%
Andere 9,2%

Investeren in de communicatie met de burger (website, e-loket, sms, infogem, … ) 5,9%
Aanschaffen van nieuw gemeentelijk patrimonium 2,5%



PRIORITEITEN

Andere:

 Dorp Overmere:
verkeersproblematiek, veiligheid fietsers en voetgangers,
doorgaand verkeer omleiden

 Sociale huisvesting: controle op voorwaarden

 Milieuproblematiek

 Verjonging in adviesraden 

 Teveel appartementen (perceptie)



Conclusies

LOKALE ECONOMIE
6 op 10 inwoners 
de gemeente actievere rol spelen om:

middenstand/ondernemers te ondersteunen
bedrijven/KMO’s aan te trekken
winkels en horeca aan te trekken

TOERISME
Nog geen 2 op 10 inwoners merkt op dat het aantal toeristen toeneemt
6 op 10 inwoners gemeente moet meer investeren in toeristisch beleid 

ONDERHOUD
67% vindt dat straten niet in goed staat zijn 
67% vindt dat onvoldoende aandacht wordt besteed aan sluitstorten
Meerderheid vindt meer investeren in onderhoud gemeentelijk 
patrimonium



Conclusies

PARTICIPATIE BURGER
63% gemeentebestuur doet onvoldoende inspanningen om inwoners te 
betrekken bij beleidsbeslissingen (vs 14,8 % )

VEILIGHEID
68% verkeer in gemeente is niet veilig genoeg om kinderen alleen naar school te 
laten gaan

VERKEER
57% vindt gemeente niet verkeersveilig
45% ervaart verkeersproblemen in gemeente

GEMEENTELIJK AANBOD JEUGD 
43% onvoldoende faciliteiten/plekken waar jeugd ouder dan 12 jaar kan samen-
komen



Conclusies

 VERKEERSVEILIGHEID

 OPENBARE WERKEN

 VERBETEREN FIETS- EN VOETPADEN

 VEILIGHEID

 ONDERHOUD PERKEN, BERMEN, PARKEN

 SLUIKSTORTEN/ZWERFVUIL



VERVOLG

Opstart van werkgroepen rond de verschillende thema’s

Interesse?

Vul formulier in

Stuur een mail naar obuvooruit@gmail.com of 
Nancy.vercammen@ie-net.be
Of bel 0497 519 117

mailto:obuvooruit@gmail.com
mailto:Nancy.vercammen@ie-net.be

