“betrokkenlijst”
Aan de Desselaars het woord!
O
V R A G E N L I J S T VOOR

DE

DESSELSE

BEVOLKING

april 2006

p 8 oktober zijn jullie aan zet
om de 19 gemeenteraadsleden aan te duiden. Als je
voor N-VA-kandidaten kiest, ben je
al goed op weg maar er is meer.
Door deze vragenlijst geheel of
gedeeltelijk in te vullen, krijg je de
kans je mening en wensen echt
kenbaar te maken.
Zo weten wij wat jullie belangrijk
vinden en kunnen we er de
volgende zes jaar zeker iets van
maken.

Wens je op de hoogte te blijven van onze plannen of mogen we je contacteren om je mening toe te lichten, mag je vrijblijvend je gegevens invullen.
Naam: ......................................................................................................
Adres: ......................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................

Kom je mee achter dit spandoek?

Informatie & Betrokkenheid
Wat verwacht je van gemeentelijke informatie? Nummer de vakjes van 1 tot 5, 1 is zeer belangrijk 5 is niet belangrijk.
 objectief en zakelijk
 eenvoudige taal
 overzichtelijk
 foto's van burgemeester en schepenen
 mededelingen omtrend het verenigingsleven
Voldoet de huidige "Desselaar" aan jouw verwachtingen?
 ja
 neen
Wat kan er anders? ...............................................................................................................................................
Meen je dat er naast de "Desselaar" nog andere gemeentelijke infobladen moeten verschijnen?
 ja
 neen
Zo ja, waarover? ....................................................................................................................................................
Voldoet de gemeentelijke webstek aan jouw verwachtingen?
 ja
 neen
Wat kan er anders? ...............................................................................................................................................
Ben je geïnformeerd over alles wat er in Dessel gebeurd?
 voldoende
 kan beter

 onvoldoende

Ben je geïnformeerd over het beleid dat de gemeente voert?
 voldoende
 kan beter
 onvoldoende
Waar haal je die informatie vandaan? ...................................................................................................................
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Word je voldoende betrokken bij het gemeentebeleid?
 ja
 neen
Zijn er voldoende inspraakmogelijkheden?
 ja

 neen

Veiligheid
Hoe zit het met je veiligheidsgevoel in Dessel?
 voel me zeer veilig
 voel me veilig
 voel me soms onveilig
 voel me steeds onveilig
Wat is de reden? ...................................................................................................................................................
Wat vind jij een belangrijke taak voor de lokale politie in onze gemeente? Omcirkel het cijfer dat van toepassing is.
1 is zeer belangrijk. 2 is belangrijk. 3 is belangrijk noch onbelangrijk. 4 is onbelangrijk. 5 is totaal onbelangrijk.
- zichtbaar aanwezig zijn op straat
1 2 3 4 5
- dag en nacht aanspreekbaar zijn
1 2 3 4 5
- opvang van slachtoffers
1 2 3 4 5
- aandacht voor kleine criminaliteit en vandalisme
1 2 3 4 5
- aandacht voor overlast en geluidshinder
1 2 3 4 5
- controle op druggebruik
1 2 3 4 5
- informatie verstrekken over preventie
1 2 3 4 5
- fout parkeren aanpakken
1 2 3 4 5
- snelheidscontroles voeren
1 2 3 4 5
- controleren van -16-jarigen op fuiven en cafés
1 2 3 4 5
- alcoholcontroles in het verkeer
1 2 3 4 5
Welke belangrijke taken zie jij nog weggelegd voor de lokale politie? .................................................................
..............................................................................................................................................................................
Hoe ervaar je de Desselse schoolomgevingen?
 veilig
 onveilig
Waar ervaar je onveiligheid? .................................................................................................................................
Welke verkeerssituaties in Dessel vind je heel gevaarlijk?
..............................................................................................................................................................................
Word je voldoende betrokken bij het veiligheidsbeleid?
 ja
 neen

Wonen
Wat vind jij van het aanbod op de Desselse woningmarkt?
- bouwgronden
 voldoende
- koopwoningen
 voldoende
- huurwoningen
 voldoende
- koopappartementen
 voldoende
- huurappartementen
 voldoende

 onvoldoende
 onvoldoende
 onvoldoende
 onvoldoende
 onvoldoende

Verwacht je van de gemeente meer initiatief of moet de vrije markt spelen?
 gemeente
 vrije markt
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Onze straten en pleinen.
 net en verzorgd
of  vuil en wanordelijk
 voldoende groen en bomen of  te veel groen en bomen
of  te weinig groen en bomen
 voldoende vuilnisbakken
of  te weinig vuilnisbakken
Waar stel je vooral problemen vast? .....................................................................................................................
Word je voldoende betrokken bij het gevoerde woningbeleid?
 ja
 neen

OCMW DESSEL

Het OCMW als sociaal huis
Heeft het OCMW voor jou de functie van een 'sociaal huis'? Een dienst waar je naartoe gaat met vragen over alle
psychische, sociale en maatschappelijke problemen?
 ja
 neen
Waarom niet? .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Ben je geïnformeerd over de werking van het Dessels OCMW?
 voldoende
 kan beter
 onvoldoende
Waar haal je die informatie vandaan? ...................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Heb je drempelvrees om naar het OCMW te stappen?
 ja
 neen
Indien ja, hoe denk je dat die kan weggewerkt worden? ......................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Wat vind jij een belangrijke taak voor het OCMW in onze gemeente? Omcirkel het cijfer dat van toepassing is.
1 is zeer belangrijk. 2 is belangrijk. 3 is belangrijk noch onbelangrijk. 4 is onbelangrijk. 5 is totaal onbelangrijk.
- informeren over alle mogelijke sociale,
psychische en maatschappelijke problemen
1 2 3 4 5
- verlenen van bijstand om deze problemen aan te pakken
1 2 3 4 5
- thuiszorg voor bejaarden
1 2 3 4 5
- verlenen van bijstand aan gezinnen in moeilijkheden
1 2 3 4 5
- invaliditeit en pensioenen (informatie en aanvragen)
1 2 3 4 5
- begeleiden van probleemjongeren
1 2 3 4 5
- informatie verstrekken over alle mogelijke uitkeringen
1 2 3 4 5
- bedelen warme maaltijden
1 2 3 4 5
- bejaarden en mindervaliden huisvesten
1 2 3 4 5
- anderstalige vreemdelingen inburgeren
1 2 3 4 5
- werkzoekenden begeleiden
1 2 3 4 5
Welke belangrijke taken zie jij nog weggelegd voor het OCMW? ...........................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

3

Cultuur en vrije tijd
Hoe ervaar je het vrijetijdsaanbod in Dessel? (alles behalve sport)
 voldoende
 kan beter
 onvoldoende
Wat is er te kort? ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Bij welke verenigingen ben je? ..............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Voldoen de accommodaties in Dessel?
voor vergaderingen
 ja
 neen
voor feesten en fuiven
 ja
 neen
voor culturele manifestaties
 ja
 neen
ontmoetingsruimten
 ja
 neen
Wat is er te kort? ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Voldoet de gemeentelijke bibliotheek aan je wensen?
 ja
 neen
Wat wil je anders? ................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Word je voldoende betrokken bij het cultuurbeleid?
 ja

 neen

Sport
Hoe ervaar je het sportaanbod in Dessel?
 voldoende
 kan beter
 onvoldoende
Wat is er te kort? ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Welke verwachtingen heb je ten aanzien van de gemeente in verband met het sportbeleid? Kruis aan.
 zorgen voor basisinfrastructuur die de clubs kunnen huren
 ondersteunen van de jeugdwerking bij alle clubs
 ondersteunen van de werking bij alle clubs
 geven van subsidies
 ondersteunen opleiding trainers
 initiatieven naar sportinitiaties (nieuwe sporten)
 inrichten seniorensport
 sport-voor-allen-acties opzetten
Word je voldoende betrokken bij het sportbeleid?
 ja

 neen

Als ik het voor het zeggen had……
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Je hebt het even alleen voor het zeggen in Dessel. Wat zou jij veranderen? Wat zou jij doen?
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Van harte bedankt voor je medewerking.
Terug bezorgen op Biezenstraat 28, 2480 Dessel of bij één van onze bestuursleden voor 15 mei 2006.
VU: Kris Bertels - www.n-va.be
Hoefstraat 5 - 2480 Dessel.

