
DORP inZICHT

meer info

Karen Viaene 
0498 905 842
Karen.Viaene@middelkerke.be

De 
resultaten





voorwoord

Dorp inZicht Schore ging in maart 2009 van start. De enthousiaste vrijwil-
ligers van de werkgroep Dorp inZicht stelden in het voorjaar een vragenlijst 
samen. Daarvoor baseerden ze zich op de suggesties die de inwoners deden 
op de dorpsbijeenkomst. In juni en juli gingen vele vrijwilligers op pad: iedere 
inwoner van Schore kreeg een vragenlijst bij hem of haar thuis geleverd.  
In augustus werden alle resultaten ingevoerd. Men telde 178 ingevulde  
vragenlijsten, een respons van bijna 90%.  

De werkgroep Dorp inZicht zal zich voor haar verdere werk baseren op de 
resultaten van Dorp inZicht. Er zullen prioriteiten gesteld worden, waar dan 
in samenwerking met het gemeentebestuur een oplossing voor kan gezocht 
worden. Voor het gemeentebestuur is dit een goede zaak: door te luisteren 
naar de mensen houden we de vinger aan de pols, wat maakt dat we centen 
van de belastingbetaler (uw centen!) zo nuttig mogelijk kunnen besteden. 

Ben je enthousiast over Dorp inZicht en wil je ook je steentje bijdragen? 
Neem dan contact op met opbouwwerkster Karen Viaene.

Veel leesplezier!
 
Geert Verdonck, schepen van samenlevingsopbouw

Als schepen van Samenlevingsopbouw ben ik er van 
overtuigd dat onze inwoners actief willen meewerken 
en meedenken om het leven in onze gemeenten leef-
baarder en aangenamer te maken. Daarom beslisten 
we om in samenwerking met Samenlevingsopbouw 
West-Vlaanderen te werken met Dorp inZicht, een 
methodiek waarbij bewoners zelf actief betrokken 
worden. De bewoners zijn immers de ervaringsdes-
kundigen bij uitstek als het over hun eigen gemeente 
of buurt gaat. 



	 Wie	vulde	de	vragenlijst	in?

De vrijwilligers gingen de baan op met 199 vragenlijsten. Daarvan werden 
er maar liefst 178 ingevuld, dit betekent dat 89.4%	van	alle	inwoners	de	
vragenlijst	 invulde. Het mannelijke deel van Schore (53%) was hierbij 
actiever dan het vrouwelijke deel (47%). 

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. Samen met 
de kinderen onder de twaalf jaar (die geen vragenlijst kregen) vormt de 
jeugd toch een grote groep in Schore.



	 Mensen	wonen	graag	in	Schore

De inwoners van Schore zijn erg honkvast: slechts 17% van de inwoners 
woont minder dan vijf jaar in Schore.

85%	van	de	inwoners	van	Schore	vindt	dat	men	in	een	mooi	dorp	
woont.	Hoe ouder men is, hoe mooier men Schore vindt. 84% vindt dat 
er voldoende groen aanwezig is. De gebouwen in het dorp worden volgens 
de inwoners goed onderhouden. De meerderheid van de mensen vindt dat 
de straten, pleinen en parken goed zijn ingericht en worden onderhouden. 

Schore is een proper dorp. 62% van de inwoners vindt niet dat er vaak rom-
mel rondslingert in het dorp, en 57% heeft nooit last van hondenpoep. 



De meeste mensen denken dat de levenskwaliteit in Schore zal gelijk blijven. 
Hoe jonger, hoe positiever men de toekomstige levenskwaliteit in Schore 
tegemoet ziet.

De	inwoners	van	Schore	vinden	bijkomende	woningen	in	Schore	
niet	nodig.	32% van de mensen kiest voor bijkomende woningen, 49% is 
tegen en 19% heeft geen mening. Heel opvallend: de meerderheid van de 
mensen jonger dan 60 vindt dat Schore geen nood heeft aan bijkomende 
woningen, de meerderheid van de 60+ ers vindt dan weer van wel.

Transport	en	mobiliteit

Transport	en	mobiliteit



	 Transport	en	mobiliteit

Openbaar	vervoer

30% van de mensen stelt 
dat er te weinig openbaar 
vervoer is. Toch wordt 
de belbus slechts door 
6% van de inwoners van 
Schore gebruikt. 

80% van de mensen heeft 
geen mening over de bel-
bus. 
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Over de aansluiting op ander open- 
baar vervoer is men niet	tevreden.

Mensen met een mening over de belbus vinden:

42% van de mensen zegt de lijnbus naar Nieuwpoort te zullen gebruiken, 
41% heeft interesse in een lijnbus naar Oostende. Ook Diksmuide (36%) en 
Veurne (32%) vallen in de smaak.



Verkeer	en	wegen

Het overgrote deel van de mensen heeft geen vervoersproblemen.  
Toch ervaart 10% van de mensen (naar het werk gaan) tot 21% van de men-
sen (bezoek specialist / ziekenhuis) wel vervoersproblemen. 

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.

De meerderheid van de inwoners van Schore ervaart geen parkeerproble-
men. De inwoners van Schore hebben geen bijkomende parkeermogelijkhe-
den nodig. Mochten er toch bijkomende parkeermogelijkheden nodig zijn, is 
de beste plaats op het Büchenbeurenplein. Parkeerplaatsen	die	worden	
voorbehouden	voor	vrachtwagens	vindt	men	belangrijk.

58%	van	de	 inwoners	van	Schore	vindt	te	snel	verkeer	een	pro-
bleem. Er wordt vooral te snel gereden in de Schorestraat binnen de be-
bouwde kom. 



Verkeersremmende maatregelen (zoals drempels en bloembakken) worden 
het meest gevraagd. Daarna volgen ‘waarschuwingsborden spelende kinde-
ren’, het instellen van zone 30 in de dorpskern en het verlagen van de maxi-
mumsnelheid in de dorpskern.
De inwoners van Schore wensen vooral bloembakken, groenaanplanting en 
een herinrichting van de dorpskern.

Hoe beoordeelt u de toestand van wegen, trottoirs, wandelwegen, bermen, 
fietsstallingen, parkeerterreinen, straatverlichting en wegwijzers? Op deze 
vraag antwoorden heel wat mensen genuanceerd: de optie ‘redelijk’ wordt 
zeer veel aangekruist. De meningen zijn vaak ook verdeeld, met weinig uit-
gesproken percentages. 

Twee zaken vallen wel op:
•  Slechts	22%	van	de	inwoners	vindt	de	toestand	van	de	trottoirs		
	 goed en amper 10% van de mensen vindt dat de trottoirs goed begaan  
 baar zijn voor ouderen, rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. 
•  Heel wat mensen geven aan ‘geen mening’ te hebben over de wandel- 
 wegen en de fietsstallingen.

Het Büchenbeurenplein ligt de Schorenaars nauw aan het hart: het is be-
langrijk dat de boom op het plein goed wordt onderhouden en dat er vol-
doende beplanting is. Ook aan de	inkom	van	Schore	aan	de	kant	van	
Pervijze	is	het	onderhoud	van	de	beplanting	belangrijk. 



	 Landbouw,	landschap	en	milieu

93% van de inwoners vindt het landelijke karakter van Schore (heel) belang-
rijk. 

Het in stand houden van graslanden, weilanden en akkerland is voor 9 op 10 
inwoners van groot belang. 
92% van de inwoners van Schore vraagt dat grachten en bermen goed wor-
den onderhouden. Men verkiest het netjes bijhouden van hagen boven het 
natuurlijk laten groeien. Meer bomen in het dorp zijn ook welkom. 



	 Openbare	voorzieningen

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

Het volgen van cursussen in zaal Scora wordt het meest gevraagd, nipt ge-
volgd door een zitdag van de dienst bevolking / burgerlijke stand en het 
voorzien in een ontmoetingsplaats en een postpunt.

De inwoners van Schore maken massaal gebruik van de glascontainer, de pa-
pierophaling, de PMD-ophaling en het containerpark. Van de GFT-bak, milieu-
box, composteren, kippen en het kringloopcentrum en kledingboxen wordt 
minder gebruik gemaakt.

watervoorziening

redelijk tevreden

elektriciteitsnet
kabeldistributie
GSM-ontvangst

internetontvangst
vuilnisophaling

straatverlichting

sneeuw ruimen
zout strooien
schoonmaken  

straten/trottoirs meningen verdeeld
rioleringen

Over het gasnet 
hebben heel wat 
mensen geen mening.



Over het onderhoud van het openbaar groen is 
men het meest tevreden, gevolgd door het on-
derhoud van het speelplein en het onderhoud 
van de bestrating. Bij het onderhoud van de be-
strating stijgt het aantal ontevredenen tot 24%. 

De inwoners van Schore zijn tevreden met de 
bestaande voorzieningen in open lucht. 
Goals	 op	 het	 Büchenbeurenplein,	 zit-	
banken	en	meer	groen	zijn	wel	welkom.	

Wenst u vlaggenmasten bij de twee ingangen van het dorp? Een groot aan-
tal mensen heeft hier geen mening over. Bij diegenen die wel antwoorden 
zijn de meningen verdeeld, al zijn er iets meer mensen die geen vlaggen-
masten wensen. 



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. 

De inwoners van Schore houden de glascontainer het liefst op de huidige 
plaatsen op een plateau in beton.

De inwoners van Schore zijn tevreden over de dienstverlening van hun wijk-
agent. Wat opvalt is dat 22% van de mensen de wijkagent niet kent.

De meeste inwoners van Schore hebben geen informatie nodig over dien-
sten zoals thuiszorg. In huishoudhulp is 17% van de inwoners geïnteres-
seerd, voor de andere diensten is er slechts interesse van minder dan 10% 
van de mensen. 



	 Sociaal	leefklimaat

Alle	activiteiten	die	nu	in	
Schore	worden	georgani-
seerd	beoordeelt	men		
positief. 
De rommelmarkt, het aperitief-
concert en Schore kermis zijn de 
meest gekende activiteiten. Bij de 
andere activiteiten zijn er meer 
mensen die ‘geen mening’ of ‘ken 
ik niet’ aankruisen.

47% van de inwoners van Schore 
zou niet deelnemen aan een 
sportactiviteit. Wandelen, petan-
que, aerobics en jogging worden 
door hen die wel geïnteresseerd 
zijn het meest gevraagd.  
Een	cursus	of	activiteit	wordt	
het	best	‘s	avonds	georgani-
seerd.

De meningen over een polyvalent 
sportveld op het Büchenbeuren-
plein zijn erg verdeeld. Er zijn iets 
meer voor- dan tegenstanders. 
Jongeren zijn eerder voorstan-
der van een polyvalent sportveld, 
mensen vanaf 45 jaar zijn eerder 
tegen.



Wanneer mensen niet deelnemen aan de activiteiten van de bestaande 
verenigingen, is dat vooral omdat men geen interesse heeft in het aanbod. 

Wat kan er worden gedaan om het contact tussen de inwoners van 
Schore te verbeteren? Een kleine greep uit de antwoorden: mensen moe-
ten meer tegen elkaar praten, meer activiteiten die zowel jong als oud 
aanspreken, het is goed zoals het is,… 



	 Lokaal	bestuur

Een dorpskrant zou het meest gebruikt worden als informatiekanaal,  
gevolgd door een website.

Slechts 17% vindt dat men door het gemeentebestuur tijdig wordt betrok-
ken bij de opmaak van plannen en beslissingen voor Schore. Maakt het ge-
meentebestuur zijn plannen en beslissingen voldoende bekend? Hierover 
zijn de meningen verdeeld, al vinden iets meer mensen van niet.

Indien u burgemeester was, wat zou u het eerst veranderen in Schore?  
Een kleine greep uit de vele antwoorden:

- fietspaden aanleggen
- verkeersremmende maatregelen nemen
- aparte parkeerplaatsen voor vrachtwagens
- meer openbaar vervoer
- een dorpswinkeltje
- een beter onderhoud van het dorp
- organiseren van cursussen en activiteiten

	
	
	 De	toekomst:	verder	werken	aan	de	resultaten

De werkgroep Dorp inZicht stopt haar werk niet bij de presentatie van 
deze resultaten. Samen met het gemeentebestuur zal de werkgroep verder 
werken aan het verbeteren van de leefbaarheid van Schore. De resultaten 
van deze Dorp inZicht bevraging vormen daarvoor de basis. 



	 Met	dank	aan	alle	vrijwilligers!

Roza Descheemaecker, Noël Devisscher, Dirk Slembrouck, Riet Coulier, Eric 
Vandezande, Leen Naeyaert, Eric Naeyaert, Lieve Bonte, Diego Demarcke, 
Stijn Cannaert, Gerrie Keirsebilck, Björn Slembrouck, Monique Bonte, Raoul 
Keirsebilck, Anna Boone, Peter Wauters, Gerda De Jongh



Meer	weten?

Het uitgebreid rapport met alle cijfers en grafieken kan opgevraagd 
worden bij Karen Viaene.

Wil	je	meewerken	als	vrijwilliger?	Of	heb	je	ideeën,	vragen	of	
suggesties	over	het	leven	in	Schore?	

Alle informatie is ook te vinden op de website van de gemeente  
Middelkerke (www.middelkerke.be)

Dorp inZicht is te vinden onder het thema ‘welzijn en samenleven’.

Contacteer Karen Viaene -  0498 / 905 842 
of Karen.Viaene@middelkerke.be 






