
Voorstelling resultaten
26/04/2009



Bedankt vrijwilligers!



Voorstelling resultaten 
DORP inZICHT Slijpe was een succes
Wie vulde de vragenlijst in?
Wonen in Slijpe
Sociaal leefklimaat, verenigingsleven en vrije tijd
Openbare voorzieningen
Verkeer en mobiliteit
Openbaar vervoer
Landbouw, landschap en milieu 
Commerciële voorzieningen
Toerisme
Lokaal Bestuur
Burgemeestersvraag



DORP inZICHT Slijpe was een 
succes!

935 vragenlijsten 
uitgedeeld, 645 
opgehaald
= bijna 70 % van de 
vragenlijsten 
Besluit: waardevolle 
resultaten

 



Wie vulde de 
vragenlijst in?



Wie vulde de vragenlijst in?

Leeftijd Geslacht



Wie vulde de vragenlijst in?



Wonen in Slijpe



Wonen in Slijpe
74 % (heel) aantrekkelijk om in Slijpe te wonen 
Ook jeugd woont graag in Slijpe

Waarom aantrekkelijk?
Geschikte woning
Liefde voor het landelijk 
leven en de rust



Wonen in Slijpe

 helemaal akkoord
8%

 akkoord
50%

 niet akkoord
17%

 helemaal niet 
akkoord

3%

 geen mening
10%

 blanco
12%

Ik woon in een mooi dorp Er zijn voldoende 
pleintjes en parkjes in 

het dorp

 helemaal akkoord
5%

 akkoord
35%

 niet akkoord
27%

helemaal niet 
akkoord

10%

 geen mening
10%

 blanco
13%



Wonen in Slijpe

 helemaal akkoord
5%

 akkoord
19%

 niet akkoord
48%

 helemaal niet 
akkoord

0%

 geen mening
14%

 blanco
14%

Er slingert vaak rommel rond 
in het dorp

 helemaal akkoord
6%

 akkoord
12%

 niet akkoord
40%

 helemaal niet 
akkoord

11%

 geen mening
19%

 blanco
12%

Er ligt vaak hondenpoep op 
straat



Wonen in Slijpe
Voor welke doelgroep(en) zijn meer woningen nodig in 

Slijpe? 
Jonge gezinnen

Kleine gezinnen

Grote gezinnen

Alleenstaanden

Ouderen

Mensen met een 
handicap

Hoge inkomens

Lage inkomens

Andere

Geen enkele 
doelgroep

Geen mening



Sociaal leefklimaat, 
verenigingsleven en vrije 

tijd



Hoe is de relatie met de 
dorpsgenoten?

Vriendschappelijk

Behulpzaam

Weinig contact

Onverschillig

Oppervlakkig

Gespannen

Andere



Indien de volgende activiteiten werden 
georganiseerd in Slijpe, welke zou u bezoeken?

Straatfeest

Dorpsfeest

Kermis

Kerstmarkt

Rommelmarkt

Andere

Geen

Geen mening



Welke activiteiten zou u bijwonen?
Computerlessen, EHBO, 
koken, sport, taallessen, 
creatief werken, …

Voor jongeren: vooral 
sport

95 mensen zouden 
gebruik maken van een 
babysitdienst, als die 
aangeboden zou worden



Waarom nemen mensen niet deel 
aan activiteiten van verenigingen?

Geen interesse
Aanbod onbekend
Geen tijd



Aan welke van de volgende extra 
voorzieningen heeft Slijpe volgens u behoefte?

Geen nieuwe voorzieningen nodig

Buurthuis

Tentoonstellingsruimte

Fuifzaal

Een kinderatelier

Andere

Geen mening



Zaal Ter Zelte
De helft van de 
mensen komt zelden 
of nooit in Ter Zelte, 
slechts 12 % van de 
inwoners bezoekt Ter 
Zelte regelmatig

Beoordeling: proper, 
maar verouderd



Aan welke sportvoorziening(en) 
heeft Slijpe volgens u behoefte?

Geen nieuwe sportvoorzieningen nodig

Petanqueveld

Basketbalveld

Extra voetbalveld

Andere

Geen mening



Openbare 
voorzieningen



Openbare voorzieningen

 heel goed voorzien
2%

 goed voorzien
14%

 slecht voorzien
24%

 heel slecht 
voorzien

22%

 geen mening
26%

 blanco
12%

Wel goed voorzien:
Scholen
Kinderdagverblijven en 
onthaalmoeders
Buitenschoolse 
kinderopvang

Wat vindt u van de 
gemeentelijke administratieve 
voorzieningen in Slijpe?



Openbare voorzieningen
Slechts 26 mensen gebruiken de telefooncel



Openbare voorzieningen
45 % van de respondenten wist niet dat er een 
openbaar toilet is in Slijpe
Toilet is slecht aangeduid



Openbare voorzieningen
De inwoners van Slijpe zijn tevreden over de 
speelpleinen



Openbare voorzieningen
Op welke locatie zijn hondentoiletten gewenst?

Er zijn geen hondentoiletten nodig

Aan het voetbalplein (kant Gistelstraat)

Aan de Slijpebrug

In de Monnikenstraat

In de nieuwe wijk

Andere plaats

Geen mening



Verkeer en 
mobiliteit



Verkeer en mobiliteit

(brom)fiets
11%

auto
82%

tram
0%

trein
1%

belbus
1%

lijnbus
1% te voet

2%

andere
2%

(brom)fiets
7%

auto
51%

tram
0%trein

2%

belbus
1%

lijnbus
22%

te voet
6%andere

11%

Naar het werk gaan Naar school gaan



Verkeer en mobiliteit

 helemaal akkoord
4%

 akkoord
23%

 niet akkoord
31%

helemaal niet 
akkoord

25%

 geen mening
6%

 blanco
11%

Het verkeer in het dorp is 
veilig

Vindt u dat er gevaarlijke 
verkeerspunten zijn in Slijpe?



Welke verkeersproblemen doen 
zich voor in Slijpe?

Er zijn geen verkeersproblemen

Algemene verkeersdrukte

Te snel verkeer
Te veel vrachtverkeer

Gevaar voor voetgangers

Gevaar voor fietsers

Gevaar door het landbouwverkeer

Gebrek aan parkeerruimte

Gebrek aan verkeerslichten

Te smalle voetpaden

Openstaande Slijpebrug

Storend motorverkeer
Geen mening

Andere



Waar zijn de gevaarlijke 
verkeerspunten gelegen?

Omgeving Slijpebrug

Omgeving Rattevallebrug

Kruising Spermaliestraat-Diksmuidestraat

Diksmuidestraat aan bibliotheek

Klakkaertstraat

Lambertus Coolsstraat

Andere plaats





Welke verkeersmaatregelen zijn 
wenselijk in Slijpe?

Geen verkeersmaatregelen nodig

Verlagen van de maximumsnelheid

De verkeersdrukte verminderen

(Meer) waarschuwingsborden spelende kinderen

Meer politiecontrole

Verkeersremmende maatregelen (drempels/bloembakken)

Meer verkeerlichten

(Meer) zone 30 instellen

Flitspalen

Meer fietspaden aanleggen

Geen mening

Andere



Verkeer en mobiliteit
Hoe begaanbaar zijn de 
voetpaden voor ouderen, 
rolstoelgebruikers en mensen 
met kinderwagens in Slijpe? 



Wat zou u met betrekking tot de inrichting van wegen 

willen verwezenlijkt zien in Slijpe?

Geen herinrichting nodig
Herinrichting dorpskern
Gescheiden fietspaden

Bredere voetpaden
Verhoogde voetpaden
Meer straatverlichting

Meer zebrapaden
Verlaagde trottoirranden

Bloembaken
Drempels

Parkeerstroken
Groenaanplanting

Rond punt
Wegwijzers

Totale herinrichting
Andere

Geen mening



Moeten er extra fietsenstallingen komen 
om en rond de kerk?



Openbaar 
vervoer



Openbaar vervoer
Wat vindt u van het aanbod 
van openbaar vervoer in 
Slijpe?

 heel goed voorzien
5%

 goed voorzien
35%

 slecht voorzien
23%

heel slecht 
voorzien

13%

 geen mening
12%

 blanco
12%



Op welke zaken zou u verbetering 
willen zien van de lijnbusdienst?

Er zijn geen verbeteringen nodig
Route

Kostprijs
Vertrek- en aankomsttijden

Eerste bus / laatste bus
Aantal bussen per dag

Stiptheid
Snelheid

Toegankelijkheid van de bus
Comfort van de bus
Veiligheid op de bus

Nabijheid van de bushalte
Comfort van de bushalte

Veiligheid aan de bushalte
Aantal bushaltes

Informatievoorziening
Klantvriendelijkheid

Aansluiting op ander openbaar vervoer
Plaats op de bus

Bestemmingen
Andere

Ik neem nooit de bus



Lijnbus
Wie niet in het centrum van Slijpe woont: 
minder tevreden over de nabijheid van de 
bushalte en het aantal bushaltes
Jongeren tussen 12 en 24 jaar: frequente 
gebruikers zijn van de lijnbus. Meer dan 80 % 
van de jongeren maakt gebruik van de lijnbus, 
tegenover 45 % van de inwoners ouder dan 25. 
Jongeren zien meer ruimte voor verbeteringen 
van de lijnbusdienst



Op welke zaken zou u verbetering 
willen zien van de belbusdienst?

Er zijn geen verbeteringen nodig
Route

Kostprijs
Vertrek- en aankomsttijden

Eerste bus / laatste bus
Reservaties

Stiptheid
Snelheid

Toegankelijkheid van de bus
Comfort van de bus
Veiligheid op de bus

Nabijheid van de bushalte
Comfort van de bushalte

Veiligheid aan de bushalte
Aantal bushaltes

Informatievoorziening
Klantvriendelijkheid

Aansluiting op ander openbaar vervoer
Bestemmingen

Andere
Ik neem nooit de bus



Bushaltes
Bushaltes: liefst op hun huidige plaats

Wat moet er 
voorzien worden 
bij de bushaltes?

Klein bushokje

Groot bushokje

Luifel

Fietsenstalling

Vuilnisbak

Zitbanken

Niets

Geen mening

Andere



Landbouw, landschap 
en milieu



Landbouw, landschap en milieu
82 % van de respondenten vindt het landelijk karakter 
van Slijpe (heel) belangrijk
Grasland, weiland, akkerland en traditionele 
boerderijen zijn elementen die behouden moeten 
blijven in het landschap



Milieuproblemen

Er zijn geen milieuproblemen

Opslag van grasafval aan Slijpebrug en autostrade

Lawaaihinder

Zwerfvuil

Waterverontreiniging

Reukhinder

Andere



Hoe belangrijk vindt u de volgende 
maatregelen / acties?

Belangrijk:
Graslanden/weilanden/akkerland in stand houden
Meer bomen planten
Aarden wallen/dijken herstellen
De hagen netjes bijhouden
Grachten onderhouden
Bermen onderhouden
Bermen maaien en netjes houden
Bermen door goed beheer terug bloemrijker maken
Kanaaloevers verzorgen



Hoe belangrijk vindt u de volgende 
maatregelen / acties?

Belangrijk:
Paden en wegen aanduiden
Onnodige wegaanduidingen verwijderen
Voet- fiets- en ruiterpaden openen
Routes van (fiets)paden vervolledigen
Paden toegankelijk maken voor mensen met een 
handicap
Verkeer verminderen
Afval opruimen

Niet belangrijk:
Bermen laten verwilderen
Een aantal bomen kappen



Commerciële 
voorzieningen



Commerciële voorzieningen

 heel goed voorzien
1%

 goed voorzien
9%

 slecht voorzien
38%

heel slecht 
voorzien

35%

 geen mening
8%

 blanco
9%

Tekort aan voorzieningen
(winkels) meest genoemd
als reden waarom men niet
graag in Slijpe woont

Wat vindt u van het 
winkelaanbod in Slijpe?



Commerciële voorzieningen
Gevraagd:

Slager
Kruidenier
Bankautomaat
Café / tearoom

Weinig succes:
Huis-aan-huis verkoop
Markt

Café-baas gezocht…



Toerisme



Toerisme
Fietsen
Verkoop hoeve- en 
streekproducten
Natuurwandelingen
Boerderijbezoek

Aanbod:
Brochure met informatie
Plattegrond
Toeristische wegwijzers



Lokaal bestuur



Lokaal bestuur
‘gemeentebestuur maakt plannen en 
beslissingen voldoende bekend’: meningen 
verdeeld
44 %: door het gemeentebestuur niet tijdig 
betrokken bij de opmaak van plannen en 
beslissingen door Slijpe
52 %: wenst door het gemeentebestuur te 
worden betrokken bij de opmaak van plannen 
en beslissingen voor Slijpe



Lokaal bestuur
Verkozen politici zijn zich enigszins / volledig 
bewust van problemen en gevoelens in Slijpe
51 %: voorstander van soort ombudsman in 
Slijpe



Burgemeesters-
vraag



Burgemeestersvraag
Aanleggen van fietspaden
Zaal Ter Zelte moderniseren
Bushokjes die groter en comfortabeler zijn
Meer winkels en een café
Ze zijn goed bezig, met de fietspaden en de ring, het 
zal veiliger zijn
De nieuwe ring is geen goede oplossing
Meer aandacht voor verkeersproblemen aan Slijpebrug
…



Resultaten beschikbaar
Krantje met 
samenvatting

Uitgebreid rapport

www.middelkerke.be

welzijn en samenleven



DORP inZICHT in actie



DORP inZICHT in actie
Vragen, ideeën, opmerkingen? Contacteer 
Karen Viaene
Kriebelt het om mee te werken? 
Contacteer Karen Viaene

Vaste vrijwilligers voor de werkgroep
Occasionele vrijwilligers



DORP inZICHT
Slijpe


