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ALGEMENE GEGEVENS 

1 Wat is uw geslacht?  
 

 

 
 
 
Iets meer mannen dan vrouwen vulden de vragenlijst in. 
 
 
2 Tot welke leeftijdscategorie behoort u?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer 
beantwoord  176 99% 

aantal keer  
niet beantwoord  2 1% 

    
12-15  10 keer  6 %  
16-17  1 keer  1 %  
18-24  22 keer  13 %  
25-44  49 keer  28 %  
45-59  46 keer  26 %  
60-64  22 keer  13 %  
65-74  12 keer  7 %  
75-85  13 keer  7 %  
85+  1 keer  1 %  
 

 
De meerderheid van de ondervraagden is tussen 25 en 59 jaar oud. 20% van de 
inwoners van Schore is tussen de 12 en de 24 jaar. 

  absoluut cijfer percentage
aantal keer  
beantwoord  173 97% 

aantal keer  
niet beantwoord  5 3% 

    
Man  92 keer  53 %  
Vrouw   81 keer  47 %  
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WOONSITUATIE 

3 Hoe lang woont u al in Schore?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer  
beantwoord  177 99% 

aantal keer  
niet beantwoord  1 1% 

    
Minder dan 1 jaar  1 keer  1 %  
1-5 jaar  28 keer  16 %  
6-15 jaar  45 keer  25 %  
16-25 jaar  34 keer  19 %  
26-50 jaar  35 keer  20 %  
Meer dan 50 jaar  34 keer  19 %  
 

 
 
De inwoners van Schore zijn erg honkvast: slechts 17% van de inwoners woont minder 
dan vijf jaar in Schore. 
 
 
4 Hieronder volgen een aantal uitspraken over de omgeving waarin u woont. 
 
Ik woon in een mooi dorp 

 helemaal akkoord
34%

 akkoord
51%

 niet akkoord
10%

 helemaal niet 
akkoord

3%

 geen mening
2%

 helemaal akkoord
 akkoord
 niet akkoord
 helemaal niet akkoord
 geen mening
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Er is voldoende groen in het dorp 

 helemaal akkoord
29%

 akkoord
55%

 niet akkoord
12%

 geen mening
3%

 helemaal niet 
akkoord

1%

 helemaal akkoord
 akkoord
 niet akkoord
 helemaal niet akkoord
 geen mening

 
 
Straten/pleinen/parken zijn goed ingericht 

 helemaal akkoord
16%

 akkoord
43%

 niet akkoord
28%

 geen mening
6%

 helemaal niet 
akkoord

7%

 helemaal akkoord
 akkoord
 niet akkoord
 helemaal niet akkoord
 geen mening

 
Straten/pleinen/parken zijn goed onderhouden 

 
 
 

 helemaal akkoord
17%

 akkoord
41%

 niet akkoord
26%

 geen mening
7%

 helemaal niet 
akkoord

9%

 helemaal akkoord
 akkoord
 niet akkoord
 helemaal niet akkoord
 geen mening
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De gebouwen in het dorp zijn goed onderhouden 

 helemaal akkoord
17%

 akkoord
65%

 niet akkoord
8%

 geen mening
7% helemaal niet 

akkoord
3%

 helemaal akkoord
 akkoord
 niet akkoord
 helemaal niet akkoord
 geen mening

 
 
Er slingert vaak rommel rond in het dorp 

 helemaal akkoord
7%

 akkoord
18%

 niet akkoord
46%

 geen mening
13%

 helemaal niet 
akkoord

16%

 helemaal akkoord
 akkoord
 niet akkoord
 helemaal niet akkoord
 geen mening

 
Er ligt vaak hondenpoep op straat/op de pleintjes 
 

 helemaal akkoord
10%

 akkoord
13%

 niet akkoord
41%

 geen mening
20%

 helemaal niet 
akkoord

16%

 helemaal akkoord
 akkoord
 niet akkoord
 helemaal niet akkoord
 geen mening
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Het verkeer in het dorp is veilig 

 helemaal akkoord
12%

 akkoord
34%

 niet akkoord
32%

 geen mening
5%

 helemaal niet 
akkoord

17%
 helemaal akkoord
 akkoord
 niet akkoord
 helemaal niet akkoord
 geen mening

 
De meerderheid van de inwoners van Schore gaat akkoord met volgende stellingen: 
Ik woon in een mooi dorp - 85% (helemaal) akkoord 
Er is voldoende groen in het dorp -  84% (helemaal) akkoord 
Straten/pleinen/parken zijn goed ingericht – 59% (helemaal) akkoord 
Straten/pleinen/parken zijn goed onderhouden – 58% (helemaal) akkoord 
De gebouwen in het dorp zijn goed onderhouden – 82% (helemaal) akkoord 
 
De meerderheid van de mensen gaat niet akkoord met volgende stellingen: 
Er slingert vaak rommel rond in het dorp – 62% (helemaal) niet akkoord 
Er ligt vaak hondenpoep op straat/op de pleintjes – 57% (helemaal) niet akkoord 
 
Over de stelling ‘Het verkeer in het dorp is veilig’ zijn de meningen erg verdeeld. 
 
 
4a Kruisanalyse ‘Ik woon in een mooi dorp’ met leeftijd. 
 
Met de categorie ‘geen mening’ wordt hier geen rekening gehouden. 
 
12-24 jaar 
Helemaal akkoord 12 keer 38 % 
Akkoord 15 keer 47 % 
Niet akkoord 4 keer  13 % 
Helemaal niet akkoord 1 keer  3 %  
 
25-59 jaar 
Helemaal akkoord 24 keer 26 % 
Akkoord 53 keer 58 % 
Niet akkoord 11 keer 12 % 
Helemaal niet akkoord 4 keer  4 %  
 
60+  
Helemaal akkoord 23 keer 51 % 
Akkoord 20 keer 44 % 
Niet akkoord 2 keer  4 %  
 
Bij de inwoners tussen 12 en 59 jaar is 85% (helemaal) akkoord, terwijl dat percentage bij 
de 60+ers stijgt tot 96%.  
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5 Hoe denkt u dat de levenskwaliteit in Schore de komende jaren zal 
evolueren?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer  
beantwoord  176 99% 

aantal keer  
niet beantwoord  2 1% 

    
De kwaliteit zal vooruitgaan  34 keer  19 %  
De kwaliteit zal gelijk blijven  87 keer  49 %  
De kwaliteit zal achteruitgaan  24 keer  14 %  
Geen mening  31 keer  18 %  
 

 
De meeste mensen denken dat de levenskwaliteit in Schore zal gelijk blijven. 
 
5a Kruisanalyse ‘Hoe denkt u dat de levenskwaliteit in Schore de komende 
jaren zal evolueren?’ met leeftijd. 
 
Met de categorie ‘geen mening’ wordt hier geen rekening gehouden. 
 
12-24 jaar 
De kwaliteit zal vooruitgaan  11 keer 39 % 
De kwaliteit zal gelijk blijven  16 keer 57 %

De kwaliteit zal achteruitgaan  1 keer 4 % 
 
25-59 jaar 
De kwaliteit zal vooruitgaan  16 keer 20 % 
De kwaliteit zal gelijk blijven  52 keer 64 % 

De kwaliteit zal achteruitgaan  13 keer 16 % 
 
60+ 
De kwaliteit zal vooruitgaan  6 keer 18 % 
De kwaliteit zal gelijk blijven  19 keer 56 % 

De kwaliteit zal achteruitgaan  9 keer 26 % 
 
Hoe jonger, hoe positiever men de toekomstige levenskwaliteit in Schore tegemoet ziet. 
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6 Door welke maatregelen kan de woonsituatie in Schore worden verbeterd?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer  
beantwoord  178 100% 

aantal keer  
niet beantwoord  0 0% 

    
Eenrichtingswegen  22 keer  12 %  
Verkeersbeperkende maatregelen  61 keer  34 %  
Een voetgangerszone  21 keer  12 %  
Fietspaden  84 keer  47 %  
Meer groen  37 keer  21 %  
Meer zitbankjes  41 keer  23 %  
Herinrichting Büchenbeurenplein  57 keer  32 %  
Acties voor gevelverfraaiing  27 keer  15 %  
Andere  21 keer  12 %  
Er zijn geen verbeteringen nodig  11 keer  6 %  
Geen mening  18 keer  10 %  
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De aanleg van fietspaden is voor de inwoners van Schore prioritair. Ook voor 
verkeersbeperkende maatregelen en de herinrichting van het Büchenbeurenplein zijn er 
veel voorstanders. 
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7 Indien u andere heeft geantwoord, aan wat denkt u dan?  
 
o Verkeersheuvels of flitspalen om het trager rijden te bekomen 
o Meer controle op het naleven van 50 km/u in de Schorestraat  
o Minder vrachtverkeer en meer snelheidscontroles  
o Verkeersvertragende maatregelen  
o Snelheidscontroles  
 
o Parkeerterrein of strook langs Nieuwstraat om slijk en putten op gras te vermijden bvb blokjes 

of rode steentjes. Niet parkeren op trottoirs Nieuwstraat. Vrachtwagens rijden op trottoirs, 
barsten en kraken in mijn huis. Vrachtwagens moeten kunnen draaien in de bocht. 

o Parkeren langs Büchenbeurenplein  
o Verbod parking van caravans/trucks aan de kerk zodat je veilig uit het centrum de 

Schorestraat op kan rijden.  
 
o Voetpaden verbeteren  
o Verbetering voetpaden  
o Vernieuwen voetpaden  
 
o Oversteek aan de kerk, uiterst gevaarlijk  
o Gevaarlijk oversteken aan kerk naar de overkant, snelheidsbeperkingen nodig  
o Vertragen van het (zwaar) verkeer  
 
o Toekomst gericht: dat we zonder café zullen vallen. 
o Meer bebloeming aan uitgangen dorp, bosjes beter onderhouden, parkeerplaatsen verbreden 

en betere verharding zeker langs hoofdbaan 
o Rust behouden, bij windstilte geurhinder van varkenskwekerij vanuit Pervijze→ geen 

capaciteitsverhoging 
o Verkeersrichting laten zoals het is! 
o Winkels  
o Nieuwe asfaltlaag Büchenbeurenplein  
o De stenen omvang rond het kerkhof mag eens vernieuwd worden  
o Meer gemeenschapsgebeuren, bewonersparticipatie  
o Speelplein niet veilig genoeg, parkeerplaats, dorp zone 30 meer controles aan ingang kerk, 

auto’s rijden er meer dan 100  
o Veel rommel rond de huizen  
o Zorgen dat de huisnummers kloppen, geen even nr's aan de oneven kant en omgekeerd, 

geen a's en b's  
o Openbaar vervoer  
o Speelplein verbeteren en veiliger maken  
o Verbetering van het wegdek  
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8 Denkt u dat Schore nood heeft aan bijkomende woningen?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer  
beantwoord  175 98% 

aantal keer  
niet beantwoord  3 2% 

    
Ja  56 keer  32 %  
Nee  85 keer  49 %  
Geen mening  34 keer  19 %  

 
 
De inwoners van Schore vinden bijkomende woningen in Schore niet nodig. 
 
 
8a Kruisanalyse ‘Denkt u dat Schore nood heeft aan bijkomende woningen?’ 
met leeftijd. 
 
Met de categorie ‘geen mening’ wordt hier geen rekening gehouden. 
 
12-24 jaar 
Ja  6 keer  26 % 

Nee  17 keer 74 % 
 
25-59 jaar 
Ja  26 keer 31 % 

Nee  59 keer 69 % 
 
60+ 
Ja  22 keer 71 % 

Nee  9 keer  29 % 
 
De mensen jonger dan 60 vinden dat Schore geen nood heeft aan bijkomende woningen, 
de mensen ouder dan 60 vinden dan weer van wel. 
 



Dorp inZicht Schore - pag 14 

9 Welke maatregel is het meest wenselijk voor de realisatie van bijkomende 
woningen in Schore?  
 
 absoluut cijfer percentage 
aantal keer beantwoord 168 94% 
aantal keer niet beantwoord 10 6% 
   
Geen bijkomende woningen nodig 63 keer  38 %  
Opvulling van bouwgronden in de dorpskern (Nieuwst 40 keer  24 %  
Nieuwbouw aan de rand van het dorp (tussen nummer 34 keer  20 %  
Het hergebruik van leegstaande panden/boerderijen 49 keer  29 %  
Geen mening 39 keer  23 %  

39

49

34

40

63
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 geen mening
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en 11 Schorestraat)

 opvulling van
bouwgronden in de
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 geen bijkomende
woningen nodig

 
 
De inwoners van Schore vinden dat er geen bijkomende woningen nodig zijn. 
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10 Aan welk soort woningen is meer behoefte in Schore?  
 
 absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord 171 96% 
aantal keer niet beantwoord 7 4% 
   
Het is goed zoals het is 87 keer  51 %  
Grote gezinswoningen 26 keer  15 %  
Kleine gezinswoningen 32 keer  19 %  
Woningen voor alleenstaanden 11 keer  6 %  
Woningen voor mensen met een handicap 4 keer  2 %  
Woningen voor ouderen 14 keer  8 %  
Geen mening 37 keer  22 %  
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De inwoners van Schore vinden dat er geen bijkomende woningen nodig zijn.  
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TRANSPORT EN MOBILITEIT 

 
11 Hoe vaak hebt u vervoersproblemen bij de volgende activiteiten? 
 
 
Naar het werk gaan 

 vaak
2%

 soms
4%

 altijd
4%

 niet van toepassing
52%

 nooit
38%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
 niet van toepassing

 
Naar school gaan 

 vaak
2%

 soms
6%

 altijd
9%

 niet van toepassing
57%

 nooit
26%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
 niet van toepassing
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Boodschappen doen 

 vaak
3%

 soms
7%

 altijd
7% niet van toepassing

32%

 nooit
51%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
 niet van toepassing

 
 
Vrijetijdsactiviteiten 

 vaak
3%

 soms
7%

 altijd
6% niet van toepassing

28%

 nooit
56%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
 niet van toepassing

 
 
Familie of vrienden bezoeken 

 vaak
5%

 soms
4%

 altijd
6% niet van toepassing

28%

 nooit
57%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
 niet van toepassing
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De kinderen naar school brengen 

 vaak
2%

 soms
5%

 altijd
4%

 niet van toepassing
58%  nooit

31%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
 niet van toepassing

 
 
Bezoek huisarts / tandarts / apotheek 

 vaak
5%

 soms
10%

 altijd
5%

 niet van toepassing
24%

 nooit
56%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
 niet van toepassing

 
 
Bezoek specialist / ziekenhuis 

 vaak
3%

 soms
11%

 altijd
7% niet van toepassing

27%

 nooit
52%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
 niet van toepassing

 
 
Het overgrote deel van de mensen heeft geen vervoersproblemen. Toch ervaart 10% van 
de mensen (naar het werk gaan) tot 21% van de mensen (bezoek specialist / ziekenhuis) 
wel vervoersproblemen.  
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12 Hoe vaak neemt u de belbus om de volgende redenen? 
 
Werk 
 

 nooit
97%

 soms
2%

 altijd
0%

 vaak
1%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit

 
School 

 nooit
97%

 soms
1%

 altijd
1%

 vaak
1%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
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Boodschappen/winkelen 

 nooit
94%

 soms
3%

 altijd
1%

 vaak
2%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit

 
 
Gezondheidszorg 

 nooit
94%

 soms
3%

 altijd
1%

 vaak
2%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit
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Vrijetijdsactiviteiten 

 nooit
95%

 soms
2%

 altijd
1%

 vaak
2%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit

 
Vrienden- en/of familiebezoek 

 nooit
97%

 soms
1%

 altijd
1%

 vaak
1%

 altijd
 vaak
 soms
 nooit

 
 
De belbus wordt slechts door 6% van de inwoners van Schore gebruikt.  
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13 Hoe beoordeelt u de belbusdienst op de volgende zaken? 
 
Bestemmingen 

 geen mening
81%

 slecht
6%

 goed
8%  redelijk

5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Route 

 geen mening
85%

 slecht
3%

 goed
7%  redelijk

5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Kostprijs 

 geen mening
87%

 slecht
1%

 goed
9%  redelijk

3%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Eerste bus/laatste bus 

 geen mening
85%

 slecht
4%

 goed
4%

 redelijk
7%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Reservaties 

 geen mening
87%

 slecht
1%

 goed
9%  redelijk

3%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
 
Stiptheid 

 geen mening
86%

 slecht
1%

 goed
7%  redelijk

6%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Snelheid 

 geen mening
85%

 slecht
1%

 goed
8%  redelijk

6%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
Toegankelijkheid van de belbus 

 geen mening
83%

 slecht
1%

 goed
11%

 redelijk
5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Comfort van de belbus 

 geen mening
85%

 slecht
0%

 goed
11%

 redelijk
4%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
Veiligheid op de belbus 

 geen mening
84%

 slecht
0%

 goed
11%

 redelijk
5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Nabijheid van de bushalte 

 geen mening
80%

 slecht
3%

 goed
13%

 redelijk
4%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
Veiligheid aan de bushalte 

 geen mening
83%

 slecht
1%

 goed
11%

 redelijk
5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Aantal bushaltes 

 geen mening
82%

 slecht
3%

 goed
10%

 redelijk
5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
Informatievoorziening  

 geen mening
80%

 slecht
6%

 goed
7%  redelijk

7%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Klantvriendelijkheid op de bus 

 geen mening
85%

 slecht
0%

 goed
9%  redelijk

6%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
Klantvriendelijkheid bij telefonische reservatie 

 geen mening
86%

 slecht
0%

 goed
9%  redelijk

5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Aansluiting op ander openbaar vervoer 

 geen mening
84%

 slecht
7%

 goed
4%

 redelijk
5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
80% van de mensen heeft geen mening over de belbus.  
De mensen die wel een mening hebben, vinden de kostprijs, de reservaties, de stiptheid, 
de snelheid, de toegankelijkheid van de belbus, het comfort van de belbus, de veiligheid 
op de belbus, de nabijheid van de bushalte, de veiligheid aan de bushalte, het aantal 
bushaltes, de klantvriendelijkheid op de bus en de klantvriendelijkheid bij telefonische 
reservatie eerder goed. 
De meningen zijn verdeeld over de bestemmingen, de route, de eerste bus / laatste bus 
en de informatievoorziening. 
Over de aansluiting op ander openbaar vervoer is men niet tevreden. 
 
14 Indien de lijnbus volgende bestemmingen aandeed, zou u er gebruik van 
maken? 
 
Nieuwpoort 

 ja
42%

 nee
28%

 weet ik niet
30%

 ja
 nee
 weet ik niet
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Diksmuide  

 ja
36%

 nee
32%

 weet ik niet
32%

 ja
 nee
 weet ik niet

 
Veurne 

 ja
32%

 nee
32%

 weet ik niet
36%

 ja
 nee
 weet ik niet
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Oostende 

 ja
41%

 nee
30%

 weet ik niet
29%

 ja
 nee
 weet ik niet

 
Vooral de bestemmingen Nieuwpoort en Oostende vallen in de smaak, maar één derde 
van de mensen zou ook de lijnbus nemen naar Diksmuide en Veurne. 
 
15 Op welke plaatsen of bij welke gelegenheid hebt u parkeerproblemen in 
Schore? 
 
 absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord 166 93% 
aantal keer niet beantwoord 12 7% 
   
Bij de woning 10 keer  6 %  
Bij de gemeenschapszaal Scora 12 keer  7 %  
Tijdens feestelijkheden in Schore 29 keer  17 %  
Tijdens de zondagsmis in Schore 2 keer  1 %  
Bij begrafenissen/huwelijken in Schore 28 keer  17 %  
Andere 5 keer  3 %  
Geen parkeerproblemen 93 keer  56 %  
Niet van toepassing 25 keer  15 %  
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De meerderheid van de inwoners van Schore ervaart geen parkeerproblemen.
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16 Indien u andere heeft geantwoord, aan wat denkt u dan?  
 
o Nieuwstraat bij huisnummer 8. Parkeerverboden in de bocht. Kraken en barsten aan mijn huis 

omdat vrachtwagens op trottoir rijden van schok afrijden van trottoir. 
o Parkeerstroken verharden langs provinciebaan Pervijze - Spermalie  
o Vrachtwagen die parkeerstroken innemen, niet in dorp parkeren maar langs grote baan  
o Vrachtwagen 3 ton  
o Vrachtwagens op het Büchenbeurenplein  
o Vrachtwagens op het Büchenbeurenplein  
o Zware vrachtwagens die foutief geparkeerd staan en steeds langer dan toegestaan in het dorp  
o Bij sommige activiteiten niet door Schore georganiseerd is het moeilijk doorgang krijgen  
o Rommelmarkt & aperitiefconcert  
 
17 Heeft Schore bijkomende parkeermogelijkheden nodig?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer  
beantwoord  174 98% 

aantal keer  
niet beantwoord  4 2% 

    
Ja  42 keer  24 %  
Nee  101 keer  58 %  
Geen mening  31 keer  18 %  
 

 
In Schore zijn geen bijkomende parkeermogelijkheden nodig. 
 
18 Indien ja, wat zou de beste plaats zijn voor bijkomende 
parkeermogelijkheden?  
 
 absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord 118 66% 
aantal keer niet beantwoord 60 34% 
   
Kerk 13 keer  11 %  
Büchenbeurenplein 35 keer  30 %  
Nieuwstraat 4 keer  3 %  
Schorestraat (buiten bebouwde kom) 13 keer  11 %  
Geen mening 63 keer  53 %  
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De meerderheid van de mensen heeft hier geen mening over. Mochten er toch 
bijkomende parkeermogelijkheden nodig zijn, is de beste plaats op het 
Büchenbeurenplein. 
 
19 Is er behoefte aan parkeerplaatsen die worden voorbehouden voor 
vrachtwagens in Schore?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  166 93% 
aantal keer niet beantwoord  12 7% 
    
Ja  74 keer  45 %  
Nee  46 keer  28 %  
Geen mening  46 keer  28 %  
 

 
De inwoners van Schore wensen parkeerplaatsen die worden voorbehouden voor 
vrachtwagens. 
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20 Welke verkeersproblemen doen zich voor in Schore?  
 
 absoluut cijfer percentage 
aantal keer beantwoord 165 93% 
aantal keer niet beantwoord 13 7% 
   
Algemene verkeersdrukte 3 keer  2 %  
Te snel verkeer 96 keer  58 %  
Te veel vrachtverkeer 27 keer  16 %  
Storend motorverkeer 38 keer  23 %  
Conflict tussen voetgangers en gemotoriseerd verke 8 keer  5 %  
Conflict tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer 23 keer  14 %  
Conflict met het landbouwverkeer 10 keer  6 %  
Te weinig openbaar vervoer 50 keer  30 %  
Gebrek aan parkeerruimte 18 keer  11 %  
Te smalle trottoirs 16 keer  10 %  
Er zijn geen verkeersproblemen 14 keer  8 %  
Geen mening 21 keer  13 %  
   
 
 
58% van de inwoners van Schore vindt te snel verkeer een probleem. 30% van de 
mensen stelt dat er te weinig openbaar vervoer is. 
 
21 Waar wordt te snel gereden op de wegen in Schore?  
 
 absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord 172 97% 
aantal keer niet beantwoord 6 3% 
   
Nergens 26 keer  15 %  
Dorpskern 47 keer  27 %  
Schorestraat (binnen bebouwde kom) 77 keer  45 %  
Schorestraat (buiten bebouwde kom) 54 keer  31 %  
Nieuwstraat 15 keer  9 %  
Lekestraat 43 keer  25 %  
Brugsesteenweg 39 keer  23 %  
Geen mening 19 keer  11 %  
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Er wordt vooral te snel gereden in de Schorestraat binnen de bebouwde kom. 
 
22 Welke van de volgende verkeersmaatregelen vindt u wenselijk in 
Schore?  
 
 absoluut cijfer percentage 
aantal keer beantwoord 165 93% 
aantal keer niet beantwoord 13 7% 
   
Eénrichtingsverkeer in de dorpskern 26 keer  16 %  
(Meer) 'zone 30' instellen in de dorpskern 45 keer  27 %  
Verlagen van de maximumsnelheid in de dorpskern 40 keer  24 %  
De verkeersdrukte verminderen 7 keer  4 %  
(Meer) waarschuwingsborden spelende kinderen 46 keer  28 %  
Meer politiecontrole 36 keer  22 %  
Verkeersremmende maatregelen (drempels/bloembakken 56 keer  34 %  
Andere 19 keer  12 %  
Geen verkeersmaatregelen nodig 25 keer  15 %  
Geen mening 20 keer  12 %  
 
 
Verkeersremmende maatregelen (zoals drempels en bloembakken) worden het meest 
gevraagd. Daarna volgen ‘waarschuwingsborden spelende kinderen’, het instellen van 
zone 30 in de dorpskern en het verlagen van de maximumsnelheid in de dorpskern. 
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23 Indien u andere heeft geantwoord, aan wat denkt u dan?  
 
o Als je op Schorestraat bent en je rijdt Schore dorp binnen, is daar dan een dorpskern? Je mag 

er maar 50 km/u, er staan in die ‘bebouwde kom’ slechts 2 huizen! Conclusie: Dit is geen 
bebouwde kom! 

o Op de Schorestraat is er een dorpskern MAAR er staan slechts 2 huizen.                                                               
Dit is geen dorpskern – hier mag sneller gereden worden. 

o Borden 50 plaatsen juist buiten bouwgrond en op zelfde lijn aan beide kanten van de 
Schorestraat  

o Rekening houden met bestaande bewoners, bord 50 plaatsen aan nr 11  
o Brugsesteenweg Spermalie: 50 km/u + politiecontrole  
o Lagere snelheid in Schorestraat aan de kerk  
o Snelheidscontroles 's morgens vroeg  
o Verkeersrichting laten zoals ze is, geen richtingsverandering of nieuwe uitritten. We hebben 

een rustige straat  
o De uitrit vanuit Pervijze is goed, stoort niemand, een drempel zou het verkeer afremmen. 

Geen nieuwe uitrit voor vrachtwagens en bussen  
o Door schilderen van parkeerplaatsen wordt sowieso een vertragend effect gecreëerd  
o Vrachtwagens en tractors via Kapelle ipv Schore  
o Voer de voorrangsregel in  
o Binnenrijden Schore kant Pervijze, juist omgekeerd  
o Verkeerslichten  
o Verkeersbord uitgang Schore dorp is onzichtbaar  
o Het bord verboden doorgang ziet u niet.  
o Verkeersbord bij uitrijden dorp is onzichtbaar door groen  
o Zone 50 uitbreiden en iets aan die vliegende motors doen  
o Zorgen dat de lijnbus in één keer kan indraaien aan Hagedoorn  
o Fietspaden in de Schorestraat  
o Vrachtwagens parkeren buiten de bebouwde kom  
o Verbieden van vrachtwagens te laten parkeren binnen de dorpskern  
o Snelheidsremmende stroken over het wegdek vooraf aangeduid  
o Veilige fiets- en voetpaden  
o Fietspaden over de volledige Schorestraat  
 
24 Hoe beoordeelt u de toestand van de volgende zaken? 
 
Wegen 

 geen mening
2%

 slecht
20%  goed

34%

 redelijk
44%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Trottoirs 

 geen mening
7%

 slecht
33%

 goed
22%

 redelijk
38%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
Wandelwegen 

 geen mening
33%

 slecht
17%

 goed
23%

 redelijk
27%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Bermen 

 geen mening
3%

 slecht
18%

 goed
28%

 redelijk
51%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
Fietsstallingen 

 geen mening
53%

 slecht
19%

 goed
14%

 redelijk
14%  goed

 redelijk
 slecht
 geen mening
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Parkeerterrein(en) 

 geen mening
24%

 slecht
17%

 goed
28%

 redelijk
31%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Straatverlichting 

 geen mening
11%

 slecht
14%

 goed
40%

 redelijk
35%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Wegwijzers 

 geen mening
12%

 slecht
4%

 goed
48%

 redelijk
36%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Op deze vraag antwoorden heel wat mensen genuanceerd: de optie ‘redelijk’ wordt zeer 
veel aangekruist. De meningen zijn vaak ook verdeeld, met weinig uitgesproken 
percentages. Daarnaast nog enkele vaststellingen: 
Slechts 22% van de inwoners vindt de toestand van de trottoirs goed.  
De meerderheid van de mensen heeft geen mening over de fietsstallingen. 
 
 
25 Hoe begaanbaar zijn de trottoirs voor ouderen, rolstoelgebruikers en 
mensen met kinderwagens in Schore?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  173 97% 
aantal keer niet beantwoord  5 3% 
    
Goed  17 keer  10 %  
Redelijk  51 keer  29 %  
Slecht  69 keer  40 %  
Geen mening  36 keer  21 %  

 
 
Slechts 10% van de mensen vindt dat de trottoirs goed begaanbaar zijn voor ouderen, 
rolstoelgebruikers en mensen met kinderwegens. 
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26 Wat zou u met betrekking tot de inrichting van wegen willen verwezenlijkt 
zien in Schore?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  175 98% 
aantal keer niet beantwoord  3 2% 
    
Totale herinrichting  14 keer  8 %  
Herinrichting dorpskern  46 keer  26 %  
Bredere trottoirs  34 keer  19 %  
Meer straatverlichting  29 keer  17 %  
Meer zebrapaden  33 keer  19 %  
Verlaagde trottoirranden  37 keer  21 %  
Bloembakken  54 keer  31 %  
Drempels  36 keer  21 %  
Parkeerstroken  40 keer  23 %  
Groenaanplanting  49 keer  28 %  
Wegwijzers  11 keer  6 %  
Geen herinrichting nodig  19 keer  11 %  
Geen mening  33 keer  19 %  
 
 
De inwoners van Schore wensen vooral bloembakken, groenaanplanting en een 
herinrichting van de dorpskern. 
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LANDBOUW, LANDSCHAP EN MILIEU 

27 Hoe belangrijk is het landelijke karakter van Schore voor u?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  173 97% 
aantal keer niet beantwoord  5 3% 
    
Heel belangrijk  112 keer  65 %  
Belangrijk  48 keer  28 %  
Niet belangrijk  3 keer  2 %  
Helemaal niet belangrijk  2 keer  1 %  
Geen mening  8 keer  5 %  
 

 
93% van de inwoners vindt het landelijke karakter van Schore (heel) belangrijk. 
 
28 Hoe belangrijk vindt u de volgende acties om de omgeving van Schore te 
verbeteren? 
 
Graslanden/weilanden in stand houden 

 heel belangrijk
59%

 belangrijk
30%

 niet belangrijk
2%

 ik ben daar tegen
2%

 geen mening
7%

 heel belangrijk
 belangrijk
 niet belangrijk
 ik ben daar tegen
 geen mening
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Akkerland in stand houden 

 heel belangrijk
55%

 belangrijk
34%

 niet belangrijk
2%

 ik ben daar tegen
0%

 geen mening
9%

 heel belangrijk
 belangrijk
 niet belangrijk
 ik ben daar tegen
 geen mening

 
 
Meer bomen planten 

 heel belangrijk
30%

 belangrijk
28%

 niet belangrijk
22%

 ik ben daar tegen
6%

 geen mening
14%

 heel belangrijk
 belangrijk
 niet belangrijk
 ik ben daar tegen
 geen mening

 
 
Een aantal bomen kappen 

 heel belangrijk
9%

 belangrijk
16%

 niet belangrijk
19% ik ben daar tegen

36%

 geen mening
20%

 heel belangrijk
 belangrijk
 niet belangrijk
 ik ben daar tegen
 geen mening
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Onderhouden van boom op Büchenbeurenplein 

 heel belangrijk
38%

 belangrijk
44%

 niet belangrijk
3%

 ik ben daar tegen
1%

 geen mening
14%

 heel belangrijk
 belangrijk
 niet belangrijk
 ik ben daar tegen
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Nieuwe boomgaard planten 

 heel belangrijk
16%

 belangrijk
18%

 niet belangrijk
33%

 ik ben daar tegen
11%

 geen mening
22%

 heel belangrijk
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 niet belangrijk
 ik ben daar tegen
 geen mening

 
Aarden wallen/dijken herstellen 

 heel belangrijk
29%

 belangrijk
46%

 niet belangrijk
5%

 ik ben daar tegen
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 geen mening
20%

 heel belangrijk
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 niet belangrijk
 ik ben daar tegen
 geen mening

 



Dorp inZicht Schore - pag 47 

De hagen netjes bijhouden 

 heel belangrijk
31%

 belangrijk
46%

 niet belangrijk
10%

 ik ben daar tegen
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 geen mening
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De hagen natuurlijk laten groeien 

 heel belangrijk
12%

 belangrijk
16%

 niet belangrijk
24%

 ik ben daar tegen
23%

 geen mening
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 niet belangrijk
 ik ben daar tegen
 geen mening

 
 
Meer hagen aanplanten 

 heel belangrijk
16%

 belangrijk
19%

 niet belangrijk
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 ik ben daar tegen
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Bermen onderhouden 

 heel belangrijk
45%

 belangrijk
47%

 niet belangrijk
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 ik ben daar tegen
0%  geen mening
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Grachten onderhouden 

 heel belangrijk
59%

 belangrijk
33%

 niet belangrijk
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 ik ben daar tegen
0%  geen mening
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Beplanting op en rond Büchenbeurenplein 

 heel belangrijk
33%

 belangrijk
38%

 niet belangrijk
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 ik ben daar tegen
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Dorp inZicht Schore - pag 49 

Beplanting inkom Schore kant Pervijze 

 heel belangrijk
30%
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37%

 niet belangrijk
16%

 ik ben daar tegen
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Graslanden/weilanden in stand houden: 89% (heel) belangrijk 
Akkerland in stand houden: 89% (heel) belangrijk 
Meer bomen planten: 58% (heel) belangrijk 
Een aantal bomen kappen: 25% (heel) belangrijk 
Onderhouden van boom op Büchenbeurenplein: 82% (heel) belangrijk 
Nieuwe boomgaard planten: 34% (heel) belangrijk 
Aarden wallen/dijken herstellen: 75% (heel) belangrijk 
De hagen netjes bijhouden: 77% (heel) belangrijk 
De hagen natuurlijk laten groeien: 28% (heel) belangrijk) 
Meer hagen aanplanten: 35% (heel) belangrijk 
Bermen onderhouden: 92% (heel) belangrijk 
Grachten onderhouden: 92% (heel) belangrijk 
Beplanting op en rond Büchenbeurenplein: 71% (heel) belangrijk 
Beplanting inkom Schore kant Pervijze: 67% (heel) belangrijk 
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OPENBARE VOORZIENINGEN 

 
29 Hoe beoordeelt u de kwaliteit/dienstverlening van de volgende 
voorzieningen of diensten in Middelkerke? 
 
Gemeentebestuur 

 geen mening
18%

 slecht
8%

 goed
52%

 redelijk
22%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
 
OCMW 

 geen mening
55%
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2%

 goed
33%

 redelijk
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 redelijk
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 geen mening
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Politie

 geen mening
22%

 slecht
4%

 goed
47%

 redelijk
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 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Containerpark 

 geen mening
19%

 slecht
7%

 goed
46%

 redelijk
28%
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 redelijk
 slecht
 geen mening
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Bibliotheek

 geen mening
50%

 slecht
3%

 goed
32%

 redelijk
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 goed
 redelijk
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 geen mening

 
 
Postkantoor 

 geen mening
30%

 slecht
9%

 goed
36%

 redelijk
25%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
 
De inwoners van Schore zijn redelijk tevreden over de kwaliteit/dienstverlening van het 
gemeentebestuur, de politie, het containerpark en het postkantoor. De meerderheid van 
de mensen heeft geen mening over de kwaliteit/dienstverlening van het OCMW en de 
bibliotheek. 



Dorp inZicht Schore - pag 53 

30 Wat is uw mening over de kwaliteit van de volgende algemene 
voorzieningen in Schore? 
1 - Goed 
2 - Redelijk 
3 - Slecht 
4 - Geen mening  
 
Watervoorziening 

 geen mening
11%

 slecht
3%

 goed
72%

 redelijk
14%  goed

 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Gasnet 

 geen mening
38%

 slecht
8%

 goed
49%

 redelijk
5%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Elektriciteitsnet 
 geen mening
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 redelijk
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Kabeldistributie 

 geen mening
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 goed
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 redelijk
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GSM ontvangst 

 geen mening
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 redelijk
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 geen mening

 
 
Internetontvangst 

 geen mening
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Vuilnisophaling 
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Straatverlichting 

 geen mening
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Schoonmaken van straten/trottoirs 
 geen mening

13%

 slecht
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 goed
34%

 redelijk
37%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Sneeuw ruimen/zout strooien 

 geen mening
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 slecht
12%  goed
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 redelijk
36%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Rioleringen 
 geen mening

25%

 slecht
27%

 goed
23%

 redelijk
25%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
De inwoners van Schore zijn over het algemeen tevreden over de kwaliteit van de 
watervoorziening, het elektriciteitsnet, de kabeldistributie, de GSM ontvangst,de 
internetontvangst, de vuilnisophaling, de straatverlichting en het sneeuw ruimen/zout 
strooien. 
Over het gasnet hebben heel wat mensen geen mening.  
Over de kwaliteit van het schoonmaken van straten/ trottoirs en de rioleringen zijn de 
meningen sterk verdeeld. 
 
 
31 Wat zou moeten aangeboden worden in zaal Scora?  
 
 absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord 134 75% 
aantal keer niet beantwoord 44 25% 
   
Ontmoetingsplaats 46 keer  34 %  
Informatiehoek 28 keer  21 %  
Gratis toegang tot internet 37 keer  28 %  
Volgen van cursussen 51 keer  38 %  
Zitdag dienst bevolking / burgerlijke stand 48 keer  36 %  
Zitdag andere gemeentelijke diensten 38 keer  28 %  
Zitdag OCMW 14 keer  10 %  
Zitdag politie 13 keer  10 %  
Postpunt 46 keer  34 %  
Toeristische informatie 38 keer  28 %  
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Het volgen van cursussen in zaal Scora wordt het meest gevraagd, nipt gevolgd door een 
zitdag van de dienst bevolking / burgerlijke stand en het voorzien in een 
ontmoetingsplaats en een postpunt. 
 
 
32 Maakt u gebruik van de volgende sorteermogelijkheden voor afval? 
 
Glascontainer 

 maakt gebruik van
97%

 zou gebruik van 
maken

1%

 geen interesse
2%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse
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Papierophaling 

 maakt gebruik van
92%

 zou gebruik van 
maken

2%

 geen interesse
6%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse

 
PMD-ophaling 

 maakt gebruik van
92%

 zou gebruik van 
maken

1%

 geen interesse
7%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse

 
 
GFT-bak (groente-, fruit- en tuinafval) 

 maakt gebruik van
28%

zou gebruik van 
maken
24%

 geen interesse
48%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse
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Milieubox (KGA-ophaling) 

 maakt gebruik van
36%

zou gebruik van 
maken
17%

 geen interesse
47%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse

 
Composteren 

 maakt gebruik van
43%

 zou gebruik van 
maken
10%

 geen interesse
47%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse

 
Kippen 

 maakt gebruik van
30%

zou gebruik van 
maken

9%

 geen interesse
61%  maakt gebruik van

 zou gebruik van maken
 geen interesse
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Containerpark 

 maakt gebruik van
77%

 zou gebruik van 
maken

9%

 geen interesse
14%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse

 
Kringloopcentrum / Kringwinkel 

 maakt gebruik van
25%

zou gebruik van 
maken
12%

 geen interesse
63%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse

 
Kledingboxen 

 maakt gebruik van
41%

 zou gebruik van 
maken
27%

 geen interesse
32%

 maakt gebruik van
 zou gebruik van maken
 geen interesse

 
 
De inwoners van Schore maken massaal gebruik van de glascontainer, de 
papierophaling, de PMD-ophaling en het containerpark.  
Van de GFT-bak, milieubox, composteren, kippen en het kringloopcentrum en 
kledingboxen wordt minder gebruik gemaakt. 
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33 Hoe beoordeelt u het onderhoud van de volgende zaken? 
 
Het openbaar groen 

 geen mening
4% slecht

12%

 goed
41%

 redelijk
43%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
De bestrating 

 geen mening
6%

 slecht
24%

 goed
27%

 redelijk
43%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Het speelplein 

 geen mening
13%

 slecht
15%

 goed
36%

 redelijk
36%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Over het onderhoud van het openbaar groen is men het meest tevreden, gevolgd door 
het onderhoud van het speelplein en het onderhoud van de bestrating. Bij het onderhoud 
van de bestrating stijgt het aantal ontevredenen tot 24%. 
 
34 Aan welke van de volgende voorzieningen in open lucht heeft Schore 
(meer) behoefte?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  166 93% 
aantal keer niet beantwoord  12 7% 
    
Het is goed zoals het is  50 keer  30 %  
Zitbanken  41 keer  25 %  
Ontspanningsruimte  22 keer  13 %  
Picknickplaats  23 keer  14 %  
Speelterrein  31 keer  19 %  
Rondhangplaatsen  10 keer  6 %  
Petanquebaan  30 keer  18 %  
Groen  40 keer  24 %  
Hondentoilet  24 keer  14 %  
Openbaar toilet   27 keer  16 %  
Goals op het Büchenbeurenplein  46 keer  28 %  
Andere  8 keer  5 %  
Geen mening  18 keer  11 %  
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De inwoners van Schore zijn tevreden met de bestaande voorzieningen in open lucht. 
Goals op het Büchenbeurenplein, zitbanken en meer groen zijn wel welkom. 
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35 Indien u andere heeft geantwoord, aan wat denkt u dan?  
 
o Zwembad  
o Wandelwegen  
o Speelplein moet rond om rond afgezet worden  
o Nieuw voetpad achter kerkhof  
o Polyvalent sportveld  
o Basketbalring bij zaal scora plaatsen  
o Basketnet, fietspaden  
o Zwembad en naaktstrand  
o Meer sportfaciliteiten.  
o Wandelpaden, fiestroute, paardenroute  
o Loopbaan om te sporten zachte berm 
 
36 Wenst u vlaggenmasten bij de twee ingangen van het dorp?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer  
beantwoord  172 97% 

aantal keer  
niet beantwoord  6 3% 

    
Ja  59 keer  34 %  
Nee  64 keer  37 %  
Geen mening  49 keer  28 %  
    
 

 
Een groot aantal mensen heeft hier geen mening over. Bij diegenen die wel antwoorden 
zijn de meningen verdeeld, al zijn er iets meer mensen die geen vlaggenmasten wensen. 
 



Dorp inZicht Schore - pag 67 

37 Hoe beoordeelt u het speelterrein op de volgende zaken? 
 
Ligging 

 geen mening
19%

 slecht
12%

 goed
51%

 redelijk
18%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Inrichting 

 geen mening
26%

 slecht
6%

 goed
36%

 redelijk
32%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Onderhoud van de toestellen 

 geen mening
33%

 slecht
7%

 goed
30%

 redelijk
30%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
Onderhoud van het groen 

 geen mening
23%

 slecht
17%

 goed
33%

 redelijk
27%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Properheid 

 geen mening
28%

 slecht
13%

 goed
32%

 redelijk
27%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
 
Veiligheid van de toestellen 

 geen mening
31%

 slecht
4%

 goed
38%

 redelijk
27%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening
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Afsluiting van het speelplein 

 geen mening
33%

 slecht
44%

 goed
9%

 redelijk
14%

 goed
 redelijk
 slecht
 geen mening

 
De afsluiting van het speelplein moet beter. Over alle andere aspecten van het speelplein 
(de ligging, de inrichting, het onderhoud van de toestellen, het onderhoud van het groen, 
de properheid en de veiligheid van de toestellen) is men relatief tevreden. 
 
38 Wat is de beste locatie voor de glascontainer?  
 
 absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord 175 98% 
aantal keer niet beantwoord 3 2% 
   
Huidige plaats, op een plateau in beton 115 keer  66 %  
De speelplaats van zaal Scora 4 keer  2 %  
De inkom van Schore kant Pervijze 39 keer  22 %  
Geen mening 17 keer  10 %  
 

 
De inwoners van Schore houden de glascontainer het liefst op de huidige plaats. 
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39 Hoe vindt u de dienstverlening van uw wijkagent?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  170 96% 
aantal keer niet beantwoord  8 4% 
    
Goed  88 keer  52 %  
Redelijk  14 keer  8 %  
Slecht  9 keer  5 %  
Ik ken de wijkagent niet  37 keer  22 %  
Geen mening  22 keer  13 %  
 

 
 
De inwoners van Schore zijn tevreden over de dienstverlening van hun wijkagent. Wat 
opvalt is dat 22% van de mensen de wijkagent niet kent. 
 
40 Over welke van de volgende diensten wenst u meer informatie?  
 
 absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord 167 94% 
aantal keer niet beantwoord 11 6% 
   
Thuisverpleging 12 keer  7 %  
Thuiszorg 13 keer  8 %  
Bejaardenhulp 12 keer  7 %  
Kraamhulp 4 keer  2 %  
Huishoudhulp 28 keer  17 %  
Oppashulp 10 keer  6 %  
Ziekenvervoer 5 keer  3 %  
Uitleendienst medische apparaten 8 keer  5 %  
Maaltijdbedeling 8 keer  5 %  
Minder mobielencentrale 4 keer  2 %  
Geen informatie nodig over deze diensten 71 keer  43 %  
Geen mening 56 keer  34 %  
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De meeste inwoners van Schore hebben geen extra informatie nodig. Wie wel extra 
informatie wenst, is vooral geïnteresseerd in huishoudhulp. 
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SOCIAAL LEEFKLIMAAT 

 
41 Wat kan er volgens u worden gedaan om het contact tussen de inwoners 
van Schore te verbeteren? 
 
o  Er zijn al meerdere activiteiten georganiseerd om dat te verbeteren. Ze zijn op goede weg. 
o Zoals die pannenkoekenbak, misschien ook concerten, zelf leren muziek spelen enzo… 

Workshops en cursussen. Een plek als het lummelkot, maar dan in Schore. 
o Darts 
o Activiteiten organiseren  
o Feest organiseren voor de spermaliehoek en voor de inwoners van Schore  
o Nieuwe inwoners ???  
o Meer praten met elkaar  
o Mensen moeten met elkaar praten  
o Boerenmarkt, meer activiteiten in zaal scora  
o Bestaande activiteiten ondersteunen, gemeenschapszaal, café's  
o Meer gezinnen aantrekken met kinderen  
o Ontmoetingsplaatsen, organisatie van evenementen  
o Culturele avonden  
o Dorpsbbq zn nieuwjaarsdrink alleen voor inwoners  
o Dorpsfeest en bbq in de zomer, nieuwjaarsdrink in de winter  
o Minivoetbaltornooi als er een polyvalent sportveld komt  
o Terug een kleine voedingswinkel  
o Meer activiteiten organiseren die zowel jong als oud aanspreken  
o Activiteiten inrichten zodat de jeugd elkaar leert kennen  
o Meer activiteiten van verschillende soort  
o Bakkerij, cursus volgen, sportclubs  
o Karaokeavond  
o Ze promoten om feesten en vergaderingen bij te wonen  
o Bijeenkomsten invoeren  
o Voordrachten - filmavonden - cursussen  
o Meer avonden in de Scora zaal  
o Iedereen trachten te betrekken bij de activiteiten  
o Petanque  
o Jeugdcafé  
o Buurtfeesten  
o Mogelijkheid om dorpsherberg leefbaar te houden  
o Wijkfeest  
o Meer feesten of bijeenkomsten zoals bijv. pannenkoekenslag  
o Meer bijeenkomsten organiseren  
o Acties zoals rommelmarkt en zomerfeest blijven handhaven  
 
o Verkeersborden zetten waar je mag parkeren met auto. Meer parkeerplaatsen voor auto en 

vrachtwagens. Aanduiden waar het niet mag vooral in de bochten. Dan zal er veel ruzie 
vermeden worden. 

o Zie vraag 31  
o Geen roddelaars meer, veel specialisten  
o De jaloezie  
 
o Hebben geen behoefte aan contact met andere inwoners  
o Ik heb geen behoefte aan zoveel contacten  
o Blijkbaar is er geen behoefte ( zie respons pannenkoekenslag) jammer  
 
o Ik zie niet in hoe het kan verbeteren  
o Het mooie van vroegere jaren is weg  
o ???  
o Is goed  
o Contact is ok  
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o Niks  
o Ik denk geen verbeteringen  
o Geen mening  
o Ik weet het niet  
o Ik zou het niet weten  
o Het is goed zoals het is  
o ‘t Is goed zoals het is  
o Geen idee  
o Geen idee  
o Geen idee  
 
 
42 Wat vindt u van de volgende activiteiten die georganiseerd worden in 
Schore? 
 
Rommelmarkt 

 goed
80%

 redelijk
8%

 slecht
0%

 ken ik niet
3%  geen mening

9%

 goed
 redelijk
 slecht
 ken ik niet
 geen mening

 
 
Aperitiefconcert 

 goed
73%

 redelijk
10%

 slecht
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 ken ik niet
2%

 geen mening
13%
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 ken ik niet
 geen mening

 



Dorp inZicht Schore - pag 75 

Fuif 

 goed
42%

 redelijk
15%

 slecht
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 ken ik niet
9%

 geen mening
27%

 goed
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Kerkconcerten 

 goed
45%

 redelijk
7%

 slecht
3%

 ken ik niet
9%

 geen mening
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Hutsepot 

 goed
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Schore kermis 

 goed
56%

 redelijk
18%

 slecht
8%

 ken ik niet
4%

 geen mening
14%

 goed
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 geen mening

 
Mosselsouper 

 goed
63%

 redelijk
5%

 slecht
1%

 ken ik niet
6%

 geen mening
25%

 goed
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 geen mening

 
 
Pannenkoekenslag 

 goed
61%

 redelijk
6%

 slecht
1%

 ken ik niet
10%

 geen mening
22%

 goed
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 ken ik niet
 geen mening
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Alle activiteiten worden positief beoordeeld. De rommelmarkt, het aperitiefconcert en 
Schore kermis zijn de meest gekende activiteiten. Bij de andere activiteiten zijn er meer 
mensen die ‘geen mening’ of ‘ken ik niet’ aankruisen. 
 
 
 
 
43 Indien de volgende sportactiviteit(en) werden aangeboden in Schore, aan 
welke zou u deelnemen?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  161 90% 
aantal keer niet beantwoord  17 10% 
    
Minivoetbal  20 keer  12 %  
Wielrennen en mountainbike  16 keer  10 %  
Turnen  18 keer  11 %  
Aerobics  24 keer  15 %  
Jogging  22 keer  14 %  
Wandelen  33 keer  20 %  
Gevechtsport  8 keer  5 %  
Petanque  25 keer  16 %  
Geen  75 keer  47 %  
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47% van de inwoners van Schore zou niet deelnemen aan een sportactiviteit. Wandelen, 
petanque, aerobics en jogging worden door hen die wel geïnteresseerd zijn het meest 
gevraagd.  
 



Dorp inZicht Schore - pag 78 

44 Wenst u een polyvalent sportveld op het Büchenbeurenplein?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer  
beantwoord  170 96% 

aantal keer  
niet beantwoord  8 4% 

    
Ja  67 keer  39 %  
Nee  63 keer  37 %  
Geen mening  40 keer  24 %  
 

 
 
De meningen over een polyvalent sportveld op het Büchenbeurenplein zijn erg verdeeld. 
Er zijn iets meer voor- dan tegenstanders. 
 
44a Kruisanalyse ‘Wenst u een polyvalent sportveld op het 
Büchenbeurenplein?’ met leeftijd. 
 
 
 Ja Nee Percentage voorstander
12-15 6 keer 2 keer 75 % 
16-17 1 keer  100 % 
18-24 13 keer 8 keer 62 % 
25-44 25 keer 19 keer 57 % 
45-59 12 keer 18 keer 40 % 
60-64 6 keer 8 keer 43 % 
65-74 1 keer 3 keer 25 % 
75-85 2 keer 5 keer 29 % 
 
Jongeren zijn eerder voorstander van een polyvalent sportveld, mensen vanaf 45 jaar zijn 
eerder tegen. 
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45 Waarom neemt u niet deel aan de activiteiten van de volgende 
verenigingen? 
 
Koor 
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Vrouwenvereniging (KVLV) 
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Jeugdvereniging (KLJ) 
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Feestcomité 
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Gezinsbond 
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Wanneer mensen niet deelnemen aan de activiteiten van de bestaande verenigingen, is 
dat vooral omdat men geen interesse heeft in het aanbod. 
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46 Welk moment past u het best voor een cursus/activiteit?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  161 90% 
aantal keer niet beantwoord  17 10% 
    
Voormiddag  8 keer  5 %  
Namiddag  18 keer  11 %  
Avond  62 keer  39 %  
Week  15 keer  9 %  
Weekend  35 keer  22 %  
Geen cursus/activiteit  23 keer  14 %  
Geen mening  52 keer  32 %  
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Een cursus of activiteit wordt het best ‘s avonds georganiseerd. 
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LOKAAL BESTUUR 

 
47 Van welke informatiekanalen zou u gebruik maken, indien deze aanwezig 
waren in Schore?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  164 92% 
aantal keer niet beantwoord  14 8% 
    
Informatieambtenaar  9 keer  5 %  
Informatiepunt/infohoek  10 keer  6 %  
Informatiezuil  16 keer  10 %  
Mededelingenbord  23 keer  14 %  
Dorpskrant  83 keer  51 %  
Website  60 keer  37 %  
Geen informatiekanaal  9 keer  5 %  
Geen mening  34 keer  21 %  
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Een dorpskrant zou het meest gebruikt worden als informatiekanaal, gevolgd door een 
website. 
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48 Vindt u dat het gemeentebestuur zijn plannen en beslissingen voldoende 
bekendmaakt?  
 
  absoluut cijfer percentage
aantal keer beantwoord  168 94% 
aantal keer niet beantwoord  10 6% 
    
Ja  62 keer  37 %  
Nee  67 keer  40 %  
Geen mening  39 keer  23 %  
 

 
 
Maakt het gemeentebestuur zijn plannen en beslissingen voldoende bekend? Hierover 
zijn de meningen verdeeld. Iets meer mensen vinden van niet. 
 
 
49 Wordt u door het gemeentebestuur tijdig betrokken bij de opmaak van 
plannen en beslissingen voor Schore?  
 
  absoluut cijfer percentage

aantal keer 
 beantwoord  168 94% 

aantal keer  
niet beantwoord  10 6% 

    
Ja  28 keer  17 %  

Nee  79 keer  47 %  
Geen mening   61 keer  36 %  

 
 

 
 
De inwoners van Schore vinden dat ze door het gemeentebestuur niet tijdig worden 
betrokken bij de opmaak van plannen en beslissingen voor Schore. 
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50 Indien u burgemeester was, wat zou u het eerst veranderen in Schore?  
 
o Fietspad aanleggen, parkeerstroken in het dorp, lagere beplanting kant Pervijze  
o Fietspad aanleggen, snelheidsbeperking  
o Veilige fietspaden aanleggen  
o Fietspaden in Schorestraat, kerkwegels opnieuw openstellen voor publiek  
o Fietspaden / wandelwegen. Opnieuw in gebruik nemen van kerkwegels. 
o Fietspad van de Bruggesteenweg tot Schoorbakkebrug  
o Heraanleg wegen, aanleg fietspaden, meer groen (bomen)  
o Rioleringen en fietspaden een broodmachine  
o Fietspad naar Nieuwpoort voorzien  
o Aanleg fietspaden in Schorestraat, verfraaiing en herinrichting dorpsplein, het landelijk 

karakter behouden  
o Ik zou beginnen met een fietspad van Schore naar Sint-Pieterskapelle. Gemeenschappelijke 

sportactiviteiten (1e week zwemmen, dan lopen, dan fietsen…) Voor elk wat wils. Iedere 
maand iets doen voor jong en oud; Samenkomen. Krantje. Meer betrekking tot mensen buiten 
Schore. Daguitstappen bv Boekenbeurs, stadsbezoeken enzo…. 

 
o Het snelle verkeer is een minpunt. anders is het hier goed om wonen  
o Verkeersdrempels en zone 30 invoeren  
o Snelheid op Brugsesteenweg (op brug)  
o Verkeersveiligheid  
o Verkeersremmende maatregelingen in Schorestraat  
o Uitbreiden zone 50  
o Brugsesteenweg: 50 km/u. Vrachtwagens en auto’s rijden veel te snel. 
o Meer politiecontrole op wijk Spermalie en zone 70. Soms te snel verkeer. Vrachtwagens doen 

de huizen daveren. 
o Ik zou de verkeersveiligheid verbeteren, vooral in de Schorestraat. een polyvalent sportplein 

zou ook leuk zijn. Ik ben volledig te vinden voor het organiseren van cursussen ( digitale 
fotografie, tekenen, schilderen, tuinieren, …) 

o Het verkeer veiliger maken, meer snelheidscontroles, fietspaden aanleggen en 
verkeerdrempels. Het zware autoverkeer moet de snelweg op. Wat meer bomen planten 

o Schore is een prachtig, rustig dorp waar niet te veel moet veranderen. Het enige probleem dat 
wij ondervinden is het snelle en soms zware doorgaande verkeer. Wij hebben schrik om onze 
kinderen alleen met de fiets op straat te laten rijden. Wat betreft het zware verkeer hebben wij 
van het landbouwverkeer geen last, maar de vrachtwagens doen ons daveren uit ons bed. 
Maar zoals eerder gezegd is Schore een prachtig dorp. 

o Heraanleg wegdek centrum  
o Trottoirs herstellen, vrachtwagen parkeren buiten bebouwde kom, zone 30 in het dorp, 

verkeersdrempels + bloembakken  
o Verkeersveiligheid aanpassen, vooral snelheid. Meer groen en speelplein beter onderhouden, 

ook iets voor +12 jarigen  
o Voetpaden herstellen, Schorestraat in dorp vernieuwen en parkeerstrook in Nieuwstr voorzien  
o De voetpaden en straten  
o Voetpaden zonder elektriciteitspalen in het dorp  
o Werk maken van het wegdek en de trottoirs  
o Wandelwegen (kerkwegels openen van vroeger) - verkeerssnelheid nagaan in bebouwde kom 

- bord 50 opnieuw bekijken - openbaar vervoer naar naaste steden Diksmuide, Nieuwpoort, 
Oostende 

o Parkeerverbod vrachtwagens in dorpskern ! Herstellen bestrating in dorpskern. Ik zou me de 
vraag stellen of omliggende gemeenten verkeerd bezig zijn als ze investeren in politiecontrole 
op snelheid of flitspalen en niet in zinloze “u rijdt te snel” borden. Ik zou me de vraag stellen 
waarom ik zou tolereren dat in het weekend horden roekeloze motorrijders de wegen van 
onze dorpen onveilig maken en de rust van de inwoners verstoren. Ik zou me de vraag stellen 
of in mijn gemeente snelheidsbeperkende verkeersborden geplaatst worden, als dan toch 
geen controles worden uitgevoerd. In de kringen van snelheidsfreaks staat Middelkerke 
gekend als alles kan en mag als we maar niet fout parkeren. 

o Nieuwstraat langs weide komt mooie parkeerplaats. 
o Parkeerstraat voor vrachtwagen Schorestraat buiten bebouwde kom. Smalle straat 

Nieuwstraat gemeentehuis café tot om de hoek en bocht verboden te parkeren. Hoek 
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huisnummer 8 kraken en barsten in de muur van huis van oprijden vrachtwagens (bvb vuilkar) 
op trottoir rijden afrijden slag op de baan. Trottoirtegels zijn gebarsten. Verboden parkeren in 
de bocht probleem opgelost. Parkeren waar het mogelijk is (aanduiding waar men mag 
parkeren). Oude straatverlichting lantaarn. Schore is een zeer mooi gezellig dorp. 

o Het plein is geen plaats om zware vrachtwagens te parkeren, niemand kan er zijn wagen nog 
kwijt. Dat is soms al van 14u tot de volgende ochtend  

o Aparte parking voor trucks en caravans.  
o Parkeerplaatsen vrachtwagens buiten dorpskern, speelplein veilig afsluiten van het verkeer  
 
o Meer openbaar vervoer naar buurtsteden, parkeerprobleem vrachtwagens, speelplein te dicht 

bij drukke weg  
o Openbaar vervoer - fietspaden  
o Ik zou Schore meer gepaste tijdstippen geven ivm het openbaar vervoer, ook verschillende 

grote steden aanbieden. Schore van de stempel ‘derde leeftijd’ probeen kwijt te spelen. Meer 
straat verlichting langs de Brugsesteenweg. Fietspad aanbieden naar andere dorpen en 
gemeenten. Sportclub die sport aanbied voor jong en oud zodat ze meer in contact komen 
met elkaar 

 
o Er zou moeten een (klein) dorpszwembad komen, waarom niet ?  Een bakker, een klein 

superettetje…. 
o Er zou een supermarktje moeten aanwezig zijn. 
o Dorpswinkel - drempels op Schorestraat.  
o Er zou een winkeltje moeten zijn. 
o Het zou goed zijn moest er een kruidenierswinkel in het dorp komen waar je brood, 

charcuterie en groenten,… kunt kopen. Het is jammer en onhandig dat dit er niet is. 
o Discotheek bij Nicole, pornofilmwinkel  
o Kleine bedrijven in Schore  
o Een warme bakker plaatsen + kruidenierswinkel. Drempels of politie-controle op grote baan 

binnen de bebouwde kom. 
 
o Een minivoetbal- basket- en mountenbikeplein voorzien  
o Nicole's = discotheek.  
o Speelplein beter onderhouden, meer bouwgrond  
o Zonnewering in zaal Scora  
o Zonnewering in zaal Scora  
o Meer bouwgrond, proper speelplein  
o Niet veel, ik zou het groen en landelijk houden  
o Polyvalent sportveld plaatsen  
o Riolen leggen  
o Aansluiting op riolering voorzien we leven in 2009.  
o Meer groen, meer mogelijkheden voor ontspanning zoals sport  
o Een authentieker dorpsplein aanleggen  
o Mooiere straten, beter onderhoud groen, gras meerdere keren per week afrijden  
o Een volledig en kindvriendelijk speelplein waar het zand proper is en niet volgroeid met gras. 

Het kerkhof heeft nood aan een opknapbeurt want de wegeltjes zijn erg slecht. De beplanting 
is er maar de helft van op nieuwe gedeelte. Er zouden veel meer flitscontroles moeten komen 
want er wordt veel te snel gereden. Het caravan bedrijf op de grote baan moet op hun terrein 
werken en niet steeds op de openbare weg. 

o Een veel beter onderhoud van het dorp. Voor mijn werk rij ik elke week het ganse grondgebied 
van Middelkerke af en Schore is wel het minst onderhouden. Vb. het gras dat op het plein veel 
te hoog staat. Op pleinen van Westende en Middelkerke wordt het gras elke week afgereden, 
zelfs bij regen weer. Maar ja, hier komen geen toeristen zeker! 

o Ik zou properder zijn. De bewoners aanmoedigen om tuinen en huizen te verzorgen. Eens 
meer contact maken. Het dorpje rustiek houden. Ik zou op het Buchenbeurenplein in de zomer 
iets laten maken met grote strobalen zoals bv. Tractor, wagen met bloemen, een man en een 
vrouw. Zoveel mogelijkheden. Dit moet mogelijk zijn in een landbouwersdorp. De bewoners 
stimuleren om meer buiten te komen. 

o De dorpskern en kerkhof: NETHEID. Snelheid Brugsesteenweg: 50 km/u + 
RADARCONTROLE. 
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o De toegang tot het containerpark voor de bewoners van de deelgemeenten toegankelijker 
maken, de openingsuren flexibeler maken, de bediening en het personeel op het 
containerpark socialer maken. De toegangswegen naar Schore verfraaien. De kleine wegen 
beter, bermen en grachten beter onderhouden. Ontmoetingsplaatsen verfraaien en eventueel 
iets nieuws ondersteunen 

o Meer informatie over het containerpark. In de zomer langer open en minder duur, zo los je het 
probleem van zwerfvuil op. Meer iets inrichten voor de jeugd per leeftijd zodat ze elkaar leren 
kennen. Zaal Schora ter beschikking stellen om privéfeesten te geven: communiefeesten, 
verjaardagsfeesten, familiefeesten aan een redelijke prijs. 

o Ik zou als burgemeester ervoor zorgen dat Schore als landelijke gemeente gehandhaafd blijft 
en niet te prooi valt aan nieuwbouw en te extensieve dorpsvernieuwing. Ik zou ervoor zorgen 
dat alle bevolkingsgroepen zich kunnen vinden in een activiteitenaanbod ingericht in de 
polyvalente feestzaal van Schore. Tevens zou ik ernaar streven om zwaar en te snel verkeer 
uit de dorpskern te weren en de openbare ruimten ( dorpsplein, speelplein) veilig in te richten 
voor spelende kinderen. 

o Computercursussen organiseren. Containerpark: het personeel zijn als honden, waar kan je 
de tarieven ergens terugvinden, het is zeer duur en slechte uurregeling. Het zou de ganse dag 
moeten open zijn. Er lopen genoeg werklozen rond die kan verplichten daar rond te lopen. Die 
zijn toch betaald door de gemeenschap. Dagorde van de gemeenteraad vind ik nooit terug op 
internet. 

o Gratis toegang en gebruik nodig van het containerpark. het Schorezaaltje voor een 
minimumprijs laten gebruiken door de Schorenaars. klj moet meer rond gaan om leden te 
vragen 

o Onderhoud van het speelplein, onkruid verwijderen, goals plaatsen, onderhoud van de 
grachten en bermen, kermis beter organiseren, meer uitbreiden van de kermis, geen 
nieuwbouw toelaten, geen extra wegen, geen appartementsgebouwen, geen kruispunten. 

o Het buchenbeurenplein, extra parkeer ruimte, meer speelruimte die veilig is (ook qua ligging) 
en gericht op oudere kinderen. Meer mogelijkheid tot het nemen van openbaar vervoer. Zitdag 
van de CM 

o Ik zou het speelplein om een veiligere plaats zetten en met meer mogelijkheden voor jong en 
oud bijvoorbeeld voor de grotere een skateramp. Vanuit Schore met de bus ook naar Veurne, 
Nieuwpoort,… en op meerdere tijdstippen per dag want ik moet naar Veurne naar school en ik 
heb geen vervoer vanuit Schore en moet dus eerst met de auto naar Pervijze en dan is mijn 
papa soms te laat op zijn werk! Dringend dus! Bijvoorbeeld 1X maand zitdag CM, dit is ook 
goed voor de oudere mensen. 

 
o De bebouwde kom opfrissen & speelplein aanpassen (afsluiting) en een aangename picknick 

plaatsen voor zowel op het plein als langs landbouwwegen (zeker afvalbakken plaatsen). 
Zeker meer politietoezicht op landbouwwegen om zwerfvuil tegen te gaan. 

o Men vindt dat jongeren te weinig aan sport  doen. Dus zou ik er zeker voor zorgen dat het 
polyvalente sportterrein er komt. Ik zou ook een broodautomaat in Schore plaatsen. 

 
o Zaal Scora zou ik verhuren aan de inwoners van Schore, die dit willen, voor privéfeesten, mits 

betalen van een borg bij eventuele schade of niet netjes opruimen. Ik zou zorgen dat er een 
jeugdbeweging komt in Schore zodat de jongeren een plaats hebben om samen te komen om 
eventueel aan sport en spel te kunnen doen zodat ze niet naar Middelkerke hoeven te gaan. 
Voor de jeugd van Schore is er niets voor de senioren des te meer.. Ik zou zorgen dat de 
belbus aansluiting heeft met Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide zodat iemand die naar 
Nieuwpoort moet niet eerst naar Middelkerke moet om daar dan de tram te nemen terwijl 
Schore op een boogscheut van Nieuwpoort ligt. Verder zou ik ervoor zorgen dat de rust van 
Schore niet verstoord wordt door de zware tractors en vrachtwagen zodat we het charmante, 
rustige polderdorpje Schore van vroeger kunnen bewaren want het is er eentje op zorg voor te 
dragen. 

 
o Als burgemeester eens meer op bezoek gaan naar Schore 
o Een beetje meer financiële middelen vrijmaken om van Schore een mooi dorpje te maken. Wij 

betalen evenveel als de kustgemeenten  
o Toerisme aantrekken, bussen/openbaar vervoer, winkel/bakker  
o Gebouwen en straten verproperen  
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o Dat er tijdens drukke periodes voldoende doorgang is voor landbouwvoertuigen. Niet iedereen 
is er zich van bewust dat ze tegen hoge tijdsdruk werken  

o Minder grondbelastingen betalen.  
o Meer organisaties en evenementen voor jongeren en plaatsen om samen te komen  
o Er zelf aanwezig zijn en eens onder de mensen van het hinterland komen. Er is meer dan 

Middelkerke en Westende alleen. 
o Niets  
o Schorestraat van begin tot einde veiliger en aantrekkelijker maken voor toerisme, fietsers en 

inwoners. Ter hoogte van het dorp ervoor zorgen dat het verkeer verplicht moet afremmen om 
een veiliger verkeer te bekomen. Op het plein info geven over de streek door infozuil. 
Activiteiten die allerlei toeristen aantrekken (kunst, ambacht, sport). Hoevetoerisme promoten, 
subsidies voorzien voor aanpassingen (trekkershutten, B&B, vakantiewoningen). 

o Graskanten maaien en bomen snoeien. Broodautomaat plaatsen. 
o Een namiddag organiseren voor de jeugd van Schore om inwoners van hun leeftijd te leren 

kennen. Bv. een namiddag voor 12 tot 15 jarigen - 18 tot 21jarigen. 
o Gracht langs Buchenbeurenplein vervangen door riolen en daar brede parkeerplaatsen maken 

voor vrachtwagens zonder hindernissen. Geurhinder varkenskwekerij Schorestraat 55 
verminderen, zeker geen uitbreiding. Elektriciteitsleidingen ondergronds, trottoir onder handen 
nemen. Bosjes onderhouden en meer bebloeming. Verenigingsleven blijven ondersteunen. 
Meer weiden en oude kerkwegels herinvoegen. Geen sociale huisvesting, meer 
gezinswoningen, bouwgrond. Speelplein mooier en beter onderhouden 

o Groenophaling verhogen, snoeihout. Geen dure nieuwe uitrit maken aan Schorestraat 53b ter 
hoogte van de bosjes. Het is nu een rustige straat. Desnoods drempel om snelheid af te 
remmen. Lijnbussen en vrachtwagen buiten de bebouwde kom houden. De huidige stopplaats 
is voor iedereen ongeveer 50 meter. de parkeerstrook voor vrachtwagens buiten het dorp 
onder handen nemen, zodat ze niemand storen als ze ’s morgens vroeg vertrekken. Het is 
maar 50 meter stappen en niemand wordt gestoord. 

o Nieuw asfalt centrum dorp - zeker geen nieuwe woningen bij - misschien nieuwe 
dorpswaardering - bloembakken en groenaanplanting - zeker geen milieuvervuilende 
activiteiten of rondhangpunten - het verkeer is ok, gaan maatregelen nodig - Bepaalde 
inwoners duwtje in rug geven om gevels van huis en tuin beter te onderhouden (bv in 
Lekestraat) Wij wonen zeer graag in ons rustig en groene dorp (al 14 jaar) en hopen dat het 
nog heel lang groen en rustig blijft! 
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