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voorwoord
Beste inwoner van Mannekensvere
Het is mij een genoegen u de resultaten van de vragenlijst uit
Mannekensvere voor te stellen.
Als schepen van Samenlevingsopbouw ben ik er van overtuigd
dat onze inwoners actief willen meewerken en meedenken om het leven in onze gemeente beter 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
ervaringsdeskundigen bij uitstek als het over hun eigen gemeente of buurt gaat.
Dorp inZicht Mannekensvere ging in september 2009 van start met een eerste
dorpsbijeenkomst. Naar aanleiding van deze bijeenkomst werd een werkgroep
samengesteld die op basis van suggesties van de inwoners een vragenlijst samenstelde en bij iedereen aan huis bezorgde. De vragenlijst was een succes, want meer
dan 60% werd ingevuld en terugbezorgd.
De werkgroep van Dorp inZicht zal zich voor haar verder werk baseren op de
resultaten van deze vragenlijst. Er zal een prioriteitenlijst opgesteld worden, waar
dan – in de mate van het mogelijke - in samenwerking met het gemeentebestuur
een oplossing voor kan worden gezocht. Voor het bestuur 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!
Vriendelijke groeten,
Geert Verdonck
Schepen van en voor
samenlevingsopbouw

Wie vulde de vragenlijst in?
De vrijwilligers gingen
- door weer en wind de baan op met
200 vragenlijsten.
Het rondbrengen en terug
ophalen van de vragenlijsten
nam de nodige tijd in beslag,
want er werd regelmatig
een praatje gemaakt met
de buren. Uiteindelijk
werden er 123 vragenlijsten
ingevuld, dat is meer dan
60 %. We willen iedereen
die de vragenlijst invulde
hierbij van harte bedanken!
De vrouwen uit Mannekensvere
waren iets actiever dan de mannen.
Ook twee inwoners ouder dan
85 vulden de vragenlijst in.
Enkele weetjes:
- 57% is tussen de 25 en de 59 jaar oud
- 33 % werkt in loondienst, 18 % is zelfstandige en 24 % is gepensioneerd.
- Ongeveer de helft van de mensen woont minder dan 15 jaar in het dorp,
de andere helft van de mensen woont al langer dan 15 jaar in het dorp.

Mannekensvere is een mooi dorp
Mannekensvere is een echt
landelijk dorp: 45% van
de inwoners woont
buiten de dorpskern.

89% van de mensen is (helemaal)
akkoord met de stelling ‘Ik woon
in een mooi dorp’. Meer dan 80%
vindt dat er voldoende groen is en dat straten, pleinen en parken goed
worden onderhouden. 73% vindt dat de straten goed zijn ingericht.
Mannekensvere is ook een proper dorp: 71% van de mensen gaat niet
akkoord met de stelling ‘Er slingert vaak rommel rond in het dorp’.
De grootste sterkte
van het dorp is
volgens de inwoners
de rust en het
landelijke karakter.

Beter een goede buur…
63% van de inwoners heeft een vriendschappelijke en behulpzame relatie
met zijn dorpsgenoten. 20% van de inwoners heeft een oppervlakkig contact, en 8% kent zijn dorpsgenoten niet.
43% van de inwoners wil meer contact met de dorpsgenoten. Opvallend is
dat 37% hier geen mening over heeft.

Het druk verkeer is storend
Te snel verkeer wordt door
58% van de mensen ervaren
als een probleem. 37% van de
mensen vindt dat er te veel
vrachtverkeer door het dorp.
passeert. 19% van de mensen
vindt dat er geen verkeersproblemen zijn.
Bij de inwoners van de
dorpskern vindt slechts 25%
van de inwoners het verkeer
veilig.
De twee meest vernoemde
gevaarlijke verkeerspunten
zijn de Brugsesteenweg
door het dorp (58%) en
de Rattevallebrug (55%).
De oversteekplaats voor
fietsers aan de Uniebrug
wordt door 34% van de
mensen genoemd.

Een afgescheiden fietspad langs één kant van de weg zou volgens 52% van
de mensen de woonsituatie in Mannekensvere verbeteren.Verder in de top
drie staan bredere voetpaden en verkeersbeperkende maatregelen. Slechts
9% van de mensen vindt dat er geen verbeteringen nodig zijn.

Over de noodzaak van een herinrichting van de Brugsesteenweg zijn de
meningen verdeeld. 44% is er voor, 37% vindt het niet nodig. Mensen in de
dorpskern kiezen vaker (48%) voor de herinrichting dan mensen buiten de
dorpskern (39%).
Ook over regelmatige snelheidscontroles door de politie zijn de meningen
verdeeld: 49% is tegen, 41% is voor. Bij de mensen die buiten de dorpskern
wonen zijn de meningen meer uitgesproken: 53% is tegen snelheidscontroles, 35% is er voor. 56% van de mensen vindt het niet nodig om een vaste
flitspaal te plaatsen.

Auto, bus of fiets?
Het grootste deel van alle verplaatsingen gebeurt met de auto.
Om naar school te gaan wordt
ook gebruik gemaakt van de
(school)bus en voor vrijetijdsactiviteiten neemt men de fiets (18%)
of gaat men te voet (5%). Wanneer men de fiets niet gebruikt, is
dit vooral omdat de afstand te ver
is (62%) en door het gebrek aan
veilige fietspaden (36%).
De inwoners kiezen eerst en
vooral voor de inrichting van de
Mannekensvereweg als wandel- en
fietspad (81%). Ook van het jaagpad langs de vaart aan de Rattevallebrug
(72%) en de Kerkhoekstraat tot aan de IJzer (66%) wenst men een
wandel- en fietspad te maken.

Heel wat mensen hebben
geen mening over
de aanduiding van
de fietsroutes.
Van diegenen die zich
wel uitspraken, vindt
de meerderheid dat
de fietsroutes die door
Mannekensvere lopen
voldoende zijn aangeduid.

Wat de belbus betreft wil men
vooral verbeteringen aan de
bestemmingen, de aansluiting
op ander openbaar vervoer,
de vertrek- en aankomsttijden en
de uurregeling van de eerste en
laatste bus. 62% van de mensen
heeft hier geen mening over.
De meeste mensen ervaren geen
vervoersproblemen, maar 10% tot
20% (voor vrijetijdsactiviteiten)
ervaart toch ‘soms’ of ‘vaak’
vervoersproblemen. 6 mensen
zouden gebruik maken van een
shuttleservice naar de dichtstbijzijnde kerkdienst.

De verplaatsingen in kaart gebracht
Kruidenierswaren en vers fruit en groenten worden vooral binnen
Middelkerke gekocht.Voor vlees, vis, tijdschriften en kranten, tijdschriften
en bankzaken bezoekt de meerderheid van de mensen winkels buiten
Middelkerke.Voor brood en banket is de verhouding ongeveer gelijk:
ongeveer de helft van de mensen koopt zijn brood binnen Middelkerke,
de andere helft buiten de gemeente.

21% van de mensen werkt thuis, 9% werkt in Middelkerke, 18% werkt
in de naburige gemeenten en 20% werkt ergens anders.
12 kinderen gaan in Middelkerke naar school, 13 kinderen bezoeken
scholen in Oostende, Nieuwpoort of Veurne en de school van 31 kinderen
ligt nog ergens anders.

Mannekensvere leest de Sirene,
maar wil nog meer informatie
De Sirene wordt heel vaak
gelezen. 62% van de mensen
leest de Sirene iedere editie,
slechts 7% van de mensen
leest de Sirene nooit.
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40% van de mensen
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De meerderheid van de mensen vindt dat men niet tijdig betrokken wordt
bij de opmaak van plannen en beslissingen voor Mannekensvere.
72% van de mensen zou meer informatie willen over de plannen en
beslissingen van het gemeentebestuur voor Mannekensvere.
De inwoners van Mannekensvere worden het liefst op de hoogte gebracht
via de Sirene of via een brief.

Openbare voorzieningen onder de loep genomen
De inwoners van Mannekensvere spreken zich uit als volgt uit over de
kwaliteit van volgende voorzieningen:
Watervoorziening
Kabeldistributie
Electriciteitsnet
Telefoonontvangst
GSM ontvangst
Straatverlichting
Gasnet
Internetontvangst
Schoonmaken van straten en trottoirs
Sneeuw ruimen en zout strooien
De inwoners van Mannekensvere
zijn over het algemeen tevreden
over het onderhoud van het
openbaar groen; over het
onderhoud van de straten
en de goten zijn de meningen
verdeeld.

85% goed
77% goed
72% goed
71% goed
65% goed
59% goed
52% goed
51% goed
48% goed
39% goed

Meer dan 90% van
de mensen is tevreden
over de frequentie
van ophaling van restafval,
pmd en papier en karton.
74% van de mensen
is tevreden over
de frequentie van ophaling
van groenafval.
De meeste mensen hebben
geen mening over de
publieke vuilnisbakken.
Van diegenen die wel een
mening hebben, is de grote
meerderheid tevreden.
De inwoners van
Mannekensvere vinden
dat de beste plaats
voor de glascontainer
de huidige plaats is.

38 mensen hebben problemen met ratten.

De gemeentelijke zaal en het speelplein
54% van de mensen vindt het
wenselijk dat de gemeentelijke
zaal (het oud gemeentehuis)
ook verhuurd kan worden
aan particulieren.

57% van de mensen wil dat
het parkeerterrein achter
de gemeentelijke zaal wordt
verhard.
Heel wat mensen hebben geen mening over het speelplein. De aanduiding
van het speelplein scoort het
slechtst. De inrichting, het onderhoud, de properheid en de veiligheid van het speelplein wordt
als redelijk tot goed beschouwd.
De meerderheid van de mensen
heeft geen mening over de
mogelijke plaatsing van bijkomende zitbanken bij het speelplein.
In totaal wenst 23% van de
mensen bijkomende zitbanken.

Landbouw, landschap en milieu
89% van de mensen vindt het (heel) belangrijk om de grachten te
onderhouden, 86% vindt het (heel) belangrijk om weiland en akkerland
in stand te houden en 83% vindt het (heel)belangrijk om de bermen
de onderhouden.

67% van de mensen vindt het
(heel)belangrijk om aarden
wallen/dijken te herstellen, en
60% kiest voor het planten
van meer bomen.
Over het aanplanten van
meer hagen zijn de meningen
verdeeld.

Wonen, waterzuivering en energie
Iedereen die de vragenlijst invulde
heeft zijn hoofdverblijfplaats
in Mannekensvere.
81% van de woningen in Mannekensvere heeft dubbele of driedubbele
beglazing. 68% van de woningen heeft een regenwaterput,
en in 64% van de woningen worden
spaarlampen gebruikt. Bij 58% van
de woningen zijn het dak en/of
de muren geïsoleerd.
Slechts 5 woningen beschikken
over zonne-energie.

De woningen in Mannekensvere worden voornamelijk verwarmd met
aardgas en met stookolie (elk 42%). 34% van de woningen worden verwarmd met hout, en 15% met elektriciteit.
40% van de woningen beschikt over een eigen waterzuivering, 67% van
de woningen beschikt over een septische put.
25 mensen zouden willen meewerken aan een project waarbij
dorpsbewoners gemeenschappelijk investeren in waterzuivering,
24 in windmolens en 17 in zonnepanelen. De meerderheid van de
mensen heeft hier echter geen interesse voor.
Slechts 21% van de mensen vindt dat er bouwgrond moet bijkomen.

Indien u burgemeester was,
wat zou u het eerst veranderen in Mannekensvere?
Een greep uit de antwoorden:
• Het snelle verkeer aanpakken!
• Fietspad langs één kant van de Brugsesteenweg
• Winkel met algemene voeding inrichten in Mannekensvere.
(brood, vlees, kranten,...)
• Heraanleg zwarteweg en andere kleine wegen!
• Parkeerplaatsen voor het restaurant en niet ganse dagen voor onze deur.
• Dat er openbaar vervoer ook naar Nieuwpoort rijdt.
• Collectieve waterzuivering en liefst op ecologische wijze!
• Overal riolering voorzien.
• Aantrekkelijker maken voor jonge mensen
•…

Dorp inZicht wint een Award Duurzaam Kustproject
De awards zijn een initiatief van het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer en vormen een onderdeel van de campagne ‘De kust kijkt verder’.
Dorp inZicht in Middelkerke was één van de zes winnaars. Uit het rapport
van de jury: ‘Middelkerke toont met dit project aan dat ze ook aandacht
heeft voor haar polderdorpen en de lokale bewoners, en niet enkel voor
de toeristische kernen aan de kust. De hoge participatie van de inwoners
geeft een extra dimensie aan de methodiek Dorp inZicht.’
Het gemeentebestuur organiseerde een kleine receptie voor alle vrijwilligers van Dorp inZicht. Op deze foto ziet u hoe Joke en Sybille de trofee
voor Mannekensvere in ontvangst nemen.

Met dank aan alle vrijwilligers
Joke, Sybille en Koenraad stelden de vragenlijst samen en zorgden voor de
verdeling en het ophalen.

Jan en Nicky zorgden voor de invoer van alle antwoorden in de computer.
Patrick en Chris kregen door het invullen van de vragenlijst de smaak te
pakken en maken nu ook deel uit van de werkgroep.

Wil je meewerken
als vrijwilliger?
Of heb je ideeën, vragen
of suggesties over
het leven
in Mannekensvere?
Contacteer Karen Viaene
0498 905 842 of Karen.Viaene@middelkerke.be
Alle informatie is ook te vinden op de website
van de gemeente Middelkerke
(www.middelkerke.be – thema ‘welzijn en samenleven’)

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

DORP inZICHT

Mannekensvere

