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ALGEMENE GEGEVENS    

 

Aantal verspreide en ingevulde vragenlijsten 

 

aantal verspreide vragenlijsten 2057   
 

aantal ingevulde vragenlijsten 1213 59% 

 
 

 

1) Wat is uw geslacht? 

  absoluut cijfer percentage 

 aantal keer beantwoord 1183 98% 

 aantal keer niet beantwoord 27 2% 

       

 Man 574 keer 49% 

 Vrouw 616 keer 52% 

 

 

 

Conclusie: iets meer vrouwen dan mannen vulden de vragenlijst in. 
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2) Tot welke leeftijdscategorie behoort u? 

  absoluut cijfer percentage 

 aantal keer beantwoord 1191 98% 

 aantal keer niet beantwoord 19 2% 

       

 12-15 53 keer 4% 

 16-17 44 keer 4% 

 18-24 112 keer 9% 

 25-44 275 keer 23% 

 45-59 344 keer 29% 

 60-64 86 keer 7% 

 65-74 161 keer 14% 

 75-85 107 keer 9% 

 85+ 16 keer 1% 

 

  

Conclusie: de meerderheid van de ondervraagden is tussen de 25 en 59 jaar oud. 17% van de 

ondervraagden is tussen de 12 en 24 jaar, 31 % is 60 jaar of ouder. 
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3) Hoe lang woont u al in Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

 aantal keer beantwoord 1190 98% 

 aantal keer niet beantwoord 20 2% 

       

 Minder dan 1 jaar 26 keer 2% 

 1-5 jaar 132 keer 11% 

 6-15 jaar 275 keer 23% 

 16-25 jaar 236 keer 20% 

 26-50 jaar 353 keer 30% 

 Meer dan 50 jaar 175 keer 15% 

 

 

 

Conclusie: de inwoners van Leffinge zijn erg honkvast: slechts 13 % van de ondervraagden woont minder 

dan vijf jaar in Leffinge. 
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4) Waar woont u? 

  absoluut cijfer percentage 

 aantal keer beantwoord 1198 99% 

 aantal keer niet beantwoord 12 1% 

       

 Westkant (kant dorpsmolenstraat)  342 keer 29% 

 Oostkant (vogelwijk) 335 keer 28% 

 Dorpsstraat-Leffingestraat  228 keer 19% 

 Over de vaart  208 keer 17% 

 Platteland buiten de bebouwde kom  92 keer 8% 

 

 

Conclusie: het merendeel van de ondervraagden woont in het centrum van Leffinge. 

 

  

28%

28%

19%

17%

8%
Westkant (kant dorpsmolenstraat)

Oostkant (vogelwijk)

Dorpsstraat-Leffingestraat

Over de vaart

Platteland buiten de bebouwde kom



8  Resultaten Dorp inZicht Leffinge  

 

THEMA WOON- EN LEEFOMGEVING 

5) Waarom woont u graag in Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1188 98% 

aantal keer niet beantwoord 22 2% 

      

Goede bereikbaarheid/mobiliteit 378 keer 32% 

Werk in de regio 264 keer 22% 

Aanwezigheid van voorzieningen  316 keer 27% 

Ik woon graag in mijn woning 901 keer 76% 

Aangename woonomgeving 649 keer 55% 

Familie in de buurt 318 keer 27% 

Vrienden in de buurt 360 keer 30% 

Contact met buren en dorpsgenoten 421 keer 35% 

Actief verenigingsleven 178 keer 15% 

Uitgaansmogelijkheden 94 keer 8% 

Andere 52 keer 4% 

Ik woon niet graag in Leffinge 26 keer 2% 

 

 

 

Conclusie: de inwoners van Leffinge vinden vooral hun woning en de aangename woonomgeving een 

grote troef om in Leffinge te wonen. Slechts 2% van de ondervraagden woont niet graag in Leffinge. 
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6) Van welke van de volgende ongemakken is in Leffinge sprake volgens u? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1147 95% 

aantal keer niet beantwoord 63 5% 

      

Verkeersdrukte 258 keer 22% 

Geluidsoverlast (vliegtuigen…) 88 keer 8% 

Lichtvervuiling 29 keer 3% 

Zwerfvuil 126 keer 11% 

Geurhinder 34 keer 3% 

Wilde vogels 115 keer 10% 

Hondenpoep 183 keer 16% 

Zwerfkatten 143 keer 12% 

Tekort aan vuilnisbakken 215 keer 19% 

Geen last 460 keer 40% 

 

 

 

Conclusie: inwoners hebben vooral last van de verkeersdrukte, het tekort aan vuilnisbakken en 

hondenpoep. 40% van de bevraagden heeft helemaal nergens last van. 
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7) Over welke zaken van storend gedrag in Leffinge maakt u zich zorgen? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1146 95% 

aantal keer niet beantwoord 64 5% 

      

Diefstal/inbraak 205 keer 18% 

Vandalisme 140 keer 12% 

Verkeersagressie 61 keer 5% 

Dronkenschap 20 keer 2% 

Druggebruik 38 keer 3% 

Conflicten/ruzies in de buurt 34 keer 3% 

Hangjongeren 136 keer 12% 

Huisdieren van anderen 131 keer 11% 

Geluidsoverlast (spelende kinderen...) 64 keer 6% 

Ik maak me geen zorgen 680 keer 59% 

 

 

 

Conclusie: de meeste mensen maken zich geen zorgen over storend gedrag. Mensen die zich toch 

zorgen maken, doen dit vooral over diefstal/inbraak.  
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8) Door welke maatregelen kan de woonomgeving in Leffinge worden verbeterd? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1136 94% 

aantal keer niet beantwoord 74 6% 

      

Eenrichtingswegen 124 keer 11% 

Verkeersbeperkende maatregelen 237 keer 21% 

Een voetgangerszone 182 keer 16% 

Fietspaden / fietssuggestiestroken 442 keer 39% 

Meer groen 205 keer 18% 

Meer zitbankjes 138 keer 12% 

Een extra speelplein 198 keer 17% 

Meer en beter uitgeruste bushokjes 227 keer 20% 

Hondentoiletten 117 keer 10% 

Vuilnisbakken 249 keer 22% 

Er zijn geen verbeteringen nodig 204 keer 18% 

 

 

 

Conclusie: de vraag naar fietspaden of fietssuggestiestroken springt hier echt uit. 39% van de 

ondervraagden vindt dat hierin meer moet worden geïnvesteerd. Het zijn vooral mensen die buiten 

de dorpskern wonen die hierom vragen. Deze vraag voor een extra speelplein komt vooral van 12-15- 
en 25-44-jarigen en van personen die in de westkant van Leffinge wonen 
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9) Wat is uw mening over de huizen die de afgelopen jaren zijn gebouwd in Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1075 89% 

aantal keer niet beantwoord 135 11% 

      

Goed 599 keer 56% 

Te veel appartementen 314 keer 29% 

Te weinig nieuwbouw 23 keer 2% 

Te dure huizen 223 keer 21% 

Te grote huizen 44 keer 4% 

Te kleine huizen 27 keer 3% 

Op de verkeerde plaats 98 keer 9% 

 

 

 

Conclusie: De Leffingenaars zijn tevreden over de huizen die de afgelopen jaren gebouwd zijn in 

Leffinge. Ze vinden wel dat er te veel appartementen werden gebouwd, en de huizen te duur zijn. 
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10) Aan welk soort woningen is meer behoefte in Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1107 91% 

aantal keer niet beantwoord 103 9% 

      

Private huurwoningen 97 keer 9% 

Sociale huurwoningen 195 keer 18% 

Private koopwoningen 110 keer 10% 

Sociale koopwoningen 187 keer 17% 

Zelf te bouwen woningen 102 keer 9% 

Appartement/studio 37 keer 3% 

Woningen voor ouderen en minder mobielen 291 keer 26% 

Het is goed zoals het is 532 keer 48% 

 

 

 

Conclusie: Bijna de helft van de mensen zijn tevreden en hebben dus geen behoefte aan meer 

woningen in Leffinge. Personen die deze nood wel voelen, vinden vooral dat er meer woningen voor 

ouderen en minder mobielen moeten zijn.   
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DIENSTVERLENING EN VOORZIENINGEN 

LOKALE ECONOMIE 

11) Hoe denk je dat men de lokale handelaars meer kan ondersteunen? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 915 76% 

aantal keer niet beantwoord 295 24% 

      

Inkopen bij lokale handelaars 489 keer 53% 

Meewerken bij feestelijkheden georganiseerd door 

lokale handelaars 
158 keer 17% 

Deelnemen aan acties georganiseerd door handelaars 211 keer 23% 

Lobbyen voor meer parkeergelegenheid 233 keer 25% 

Handelaars betrekken bij plannen grote werken 351 keer 38% 

 

 

 

Conclusie: de mensen van Leffinge vinden dat de lokale handelaars beter kunnen ondersteund 

worden door meer hun inkopen te doen bij deze handelaars. Ook de handelaars betrekken bij 

plannen van grote werken vinden de mensen belangrijk. 
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12) Waarom winkelt u buiten Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1164 96% 

aantal keer niet beantwoord 46 4% 

      

Ik winkel nooit buiten Leffinge 32 keer 3% 

De goederen zijn daar goedkoper 826 keer 71% 

De goede kwaliteit van de producten 316 keer 27% 

Ik heb daar meer keuze 844 keer 73% 

De winkels zijn dichtbij/op weg naar mijn werk 313 keer 27% 

De winkels zijn dichtbij/op weg naar de 

school/kinderopvang 
48 keer 4% 

Ik kan er gemakkelijk parkeren 527 keer 45% 

Er zijn betere openingsuren 199 keer 17% 

 

 

 

Conclusie: de Leffingenaren winkelen vooral buiten Leffinge omdat ze daar meer keuze hebben en de 

producten er goedkoper zijn. 
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SCHOLEN EN KINDEROPVANG 

13) Op welke manier kan de lokale school een bijdrage leveren aan het dorpsleven? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 770 64% 

aantal keer niet beantwoord 440 36% 

      

Ter beschikking stellen van lokalen 285 keer 37% 

Ter beschikking stellen van de speelplaats als openbaar 

speelterrein 
273 keer 35% 

Organiseren van activiteiten die de sociale samenhang 

in het dorp bevorderen 
336 keer 44% 

Actief deelnemen aan activiteiten die door het dorp 

georganiseerd worden 
299 keer 39% 

Deel uitmaken van een bewonersplatform 95 keer 12% 

 

 

 

Conclusie: de scholen kunnen een bijdrage leveren aan het dorpsleven door activiteiten te 

organiseren die de sociale samenhang van het dorp bevorderen, door de speelplaats ter beschikking 

stellen als openbaar speelterrein en door actief deel te nemen aan de activiteiten die door het dorp 

georganiseerd worden. 
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14) Aan welke vorm van kinderopvang ervaart u een tekort in Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 587 49% 

aantal keer niet beantwoord 623 51% 

      

Kinderdagverblijf 91 keer 16% 

Onthaalmoeder 93 keer 16% 

Buitenschoolse kinderopvang 37 keer 6% 

Kinderopvang via dienstencheques 23 keer 4% 

Kinderoppasdienst 33 keer 6% 

Kinderopvang in het weekend 77 keer 13% 

Geen nieuwe voorzieningen voor kinderopvang nodig 351 keer 60% 

 

 

 

Conclusie: 60% van de ondervraagden vindt dat er geen nieuwe voorzieningen voor kinderopvang 

nodig zijn. 
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SOCIALE VOORZIENINGEN EN DIENSTEN 

15) Wat moet mogelijk of aanwezig zijn in een openbare ontmoetingsplaats? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1113 92% 

aantal keer niet beantwoord 97 8% 

      

Iets drinken 604 keer 54% 

Iets eten 307 keer 28% 

Krant lezen 344 keer 31% 

Televisie kijken 78 keer 7% 

Informatiehoek 317 keer 28% 

Gratis toegang tot draadloos internet 443 keer 40% 

Volgen van cursussen 364 keer 33% 

Uitstap of andere activiteiten 184 keer 17% 

Zitdag diverse diensten 439 keer 39% 

Toeristische informatie 198 keer 18% 

Een ontmoetingsplaats is niet belangrijk 185 keer 17% 

 

 

 

Conclusie: Leffingenaars willen in een ontmoetingsplaats iets kunnen drinken en gebruik maken van 

gratis toegang tot internet. 
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16) Op welk moment zou u naar een ontmoetingsplaats komen? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1092 90% 

aantal keer niet beantwoord 118 10% 

      

Voormiddag 157 keer 14% 

Namiddag 288 keer 26% 

Avond 328 keer 30% 

Week 101 keer 9% 

Weekend 371 keer 34% 

Vakantie 213 keer 20% 

Ik zou er niet naartoe gaan 288 keer 26% 

 

 

 

Conclusie: Het tijdstip waarop mensen naar de ontmoetingsplaats zouden komen, is verdeeld. Zowel 

namiddag, avond als weekend scoren ongeveer evenveel. 
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17) Van welke diensten in Leffinge zou u nu of de eerstekomende jaren gebruik 

maken? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 707 58% 

aantal keer niet beantwoord 503 42% 

      

Serviceflats 135 keer 19% 

Rust- en verzorgingstehuis 85 keer 12% 

Dienstencentrum voor ouderen 93 keer 13% 

Thuiszorg voor ouderen 188 keer 27% 

Thuiszorg voor mensen met een handicap 82 keer 12% 

Vervoersdienst 173 keer 24% 

Poetsdienst / strijkdienst / huishoudhulp 368 keer 52% 

Boodschappendienst 88 keer 12% 

Oppashulp voor zieken en ouderen 128 keer 18% 

Tuinonderhoud 254 keer 36% 

Warme maaltijdbedeling 135 keer 19% 

Andere 44 keer 6% 

 

 

 

Conclusie: Veel mensen overwegen om de volgende jaren gebruik te maken van poetsdienst, 

strijkdienst, huishoudhulp of tuinonderhoud. Het zijn vooral 75-85-jarigen die deze nood uiten. 
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18) Hebt u nood aan een persoon waar mensen terecht kunnen met vragen en zorgen 

m.b.t. het dorpsleven in Leffinge ? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1110 92% 

aantal keer niet beantwoord 100 8% 

      

Ja 194 keer 17% 

Nee 419 keer 38% 

Geen mening 503 keer 45% 

 

 

 

Conclusie: Het merendeel van de mensen heeft geen nood aan een persoon waar mensen terecht 

kunnen met hun vragen en zorgen. De mensen die er wel nood aan hebben zijn vooral 16-17-, 60-64- 

en 75-85-jarigen. 
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VERKEER EN MOBILITEIT 

OPENBAAR VERVOER 

19) Hoe vaak neemt u de lijnbus en/of belbus om de volgende redenen? 

    
absoluut 

cijfer 
percentage 

aantal keer beantwoord   1210 100% 

aantal keer niet beantwoord   0 0% 

        

Werk geen antwoord: 349 keer 29% 

Werk Altijd : 32 keer 3% 

Werk Nooit : 722 keer 60% 

Werk Soms : 91 keer 8% 

Werk Vaak : 23 keer 2% 

School geen antwoord: 372 keer 31% 

School Altijd : 83 keer 7% 

School Nooit : 695 keer 57% 

School Soms : 38 keer 3% 

School Vaak : 29 keer 2% 

Boodschappen/winkelen geen antwoord: 241 keer 20% 

Boodschappen/winkelen Altijd : 34 keer 3% 

Boodschappen/winkelen Nooit : 672 keer 56% 

Boodschappen/winkelen Soms : 207 keer 17% 

Boodschappen/winkelen Vaak : 63 keer 5% 

Gezondheidszorg geen antwoord: 330 keer 27% 

Gezondheidszorg Altijd : 20 keer 2% 

Gezondheidszorg Nooit : 735 keer 61% 

Gezondheidszorg Soms : 103 keer 9% 

Gezondheidszorg Vaak : 29 keer 2% 

Vrije tijd geen antwoord: 190 keer 16% 

Vrije tijd Altijd : 49 keer 4% 

Vrije tijd Nooit : 548 keer 45% 

Vrije tijd Soms : 314 keer 26% 

Vrije tijd Vaak : 116 keer 10% 

Openbare diensten in het centrum van Middelkerke geen antwoord: 361 keer 30% 

Openbare diensten in het centrum van Middelkerke Altijd : 15 keer 1% 

Openbare diensten in het centrum van Middelkerke Nooit : 738 keer 61% 

Openbare diensten in het centrum van Middelkerke Soms : 81 keer 7% 

Openbare diensten in het centrum van Middelkerke Vaak : 22 keer 2% 

Conclusie: Zeker een derde van de bewoners gebruiken regelmatig de bus. Ze gebruiken dit vooral 

voor hun vrije tijd (30%) en om te winkelen (20%). 



23  Resultaten Dorp inZicht Leffinge  

 

20) In welke mate kent u de belbus in verband met volgende zaken? 

 

 

 

Conclusie: De belbus wordt niet zo vaak gebruikt en is blijkbaar ook niet zo bekend. Slechts 1/5e van 

de mensen zegt dat ze de belbus voldoende kennen. Zo’n 25% van de inwoners zouden over de 

belbus meer informatie willen.  
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21) Op welke van de volgende zaken zou u verbeteringen willen zien van de busdienst 

(lijnbus + belbus)? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 995 82% 

aantal keer niet beantwoord 215 18% 

      

Verbinding met Middelkerke 502 keer 50% 

Vertrek- en aankomsttijden 378 keer 38% 

Eerste bus/laatste bus 341 keer 34% 

Aantal bussen per dag 518 keer 52% 

Stiptheid 173 keer 17% 

Toegankelijkheid van de bus 86 keer 9% 

Comfort van de bus / bushalte 119 keer 12% 

Veiligheid aan de bushalte 70 keer 7% 

Informatievoorzieningen 162 keer 16% 

Aansluiting op ander openbaar vervoer 298 keer 30% 

Reservatie van de belbus 151 keer 15% 

Er zijn geen verbeteringen nodig 150 keer 15% 

 

 

 

Conclusie: mensen zouden vooral een verbetering van de dienstverlening van het openbaar vervoer 

willen zien aan het aantal bussen per dag en de verbinding met Middelkerke. Vooral de 12 tot 24-

jarigen, dus de schoolgaande jeugd, zouden in de toekomst meer de bus nemen indien er 

verbeteringen komen. Hieruit blijkt dat deze groep niet zo tevreden is over de dienstverlening van 

het openbaar vervoer. 
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22) Indien één of meerdere zaken van vorige vraag verbeteren, zou u dan meer de 

bus nemen? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1015 84% 

aantal keer niet beantwoord 195 16% 

      

Ja 691 keer 68% 

Nee 329 keer 32% 

 

 

 

Conclusie: 68% van zij die deze rubriek invulden zouden meer de bus nemen als er verbeteringen 

zouden gebeuren. Het zijn vooral de 12 tot 24 jarigen die in de toekomst meer de bus zouden nemen 

indien er verbeteringen komen. Hieruit blijkt dat deze groep niet zo tevreden is over de 

dienstverlening van het openbaar vervoer. 
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MOBILITEIT 

23) Wat verhindert u om meer verplaatsingen te doen te voet of met de fiets binnen 

het dorp? 

     absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1144 95% 

aantal keer niet beantwoord 66 5% 

      

Weersomstandigheden 341 keer 30% 

Gebrek aan (veilige) fietspaden 348 keer 30% 

Gebrek aan (veilige) voetpaden 223 keer 19% 

Uit gemakzucht 102 keer 9% 

Ik rijd niet per fiets 80 keer 7% 

De afstand 74 keer 6% 

Andere 61 keer 5% 

Niets 417 keer 36% 

 

 

 

Conclusie: Vooral het weer en het gebrek aan (veilige) fietspaden  zorgen ervoor dat de eigenaars 

hun fiets op stal te laten staan. Het zijn vooral 12 tot 15-jarigen en 65-plussers die vinden dat er een 

gebrek is aan (veilige)fietspaden. 
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VERKEERSVEILIGHEID 

24) Welke verkeersproblemen ondervindt u in Leffinge? 

    
absoluut 

cijfer 
percentage 

aantal keer beantwoord   1210 100% 

aantal keer niet beantwoord   0 0% 

        

Algemene verkeersdrukte (geen antwoord)  871 keer 72% 

Algemene verkeersdrukte Leffinge : 82 keer 7% 

Algemene verkeersdrukte Dorpsstraat : 264 keer 22% 

Te snel verkeer (geen antwoord)  629 keer 52% 

Te snel verkeer Leffinge : 223 keer 18% 

Te snel verkeer Dorpsstraat : 365 keer 30% 

Te veel vrachtverkeer (geen antwoord)  795 keer 66% 

Te veel vrachtverkeer Leffinge : 127 keer 10% 

Te veel vrachtverkeer Dorpsstraat : 295 keer 24% 

Conflict tssn voetgangers en gemotoriseerd verkeer (geen antwoord)  950 keer 79% 

Conflict tssn voetgangers en gemotoriseerd verkeer Leffinge : 62 keer 5% 

Conflict tssn voetgangers en gemotoriseerd verkeer Dorpsstraat : 205 keer 17% 

Conflict tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer (geen antwoord)  920 keer 76% 

Conflict tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer Leffinge : 103 keer 9% 

Conflict tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer Dorpsstraat : 194 keer 16% 

Conflict met het landbouwverkeer (geen antwoord)  930 keer 77% 

Conflict met het landbouwverkeer Leffinge : 137 keer 11% 

Conflict met het landbouwverkeer Dorpsstraat : 150 keer 12% 

Gebrek aan parkeerruimte (geen antwoord)  861 keer 71% 

Gebrek aan parkeerruimte Leffinge : 90 keer 7% 

Gebrek aan parkeerruimte Dorpsstraat : 266 keer 22% 

Gebrek aan verkeerslichten (geen antwoord)  1066 keer 88% 

Gebrek aan verkeerslichten Leffinge : 82 keer 7% 

Gebrek aan verkeerslichten Dorpsstraat : 69 keer 6% 

Te smalle trottoirs (geen antwoord)  747 keer 62% 

Te smalle trottoirs Leffinge : 108 keer 9% 

Te smalle trottoirs Dorpsstraat : 362 keer 30% 

Er zijn geen verkeersproblemen (geen antwoord)  1045 keer 86% 

Er zijn geen verkeersproblemen Leffinge : 121 keer 10% 

Er zijn geen verkeersproblemen Dorpsstraat : 51 keer 4% 

Andere (+ invoeren volgende vraag) (geen antwoord)  1069 keer 88% 

Andere (+ invoeren volgende vraag) Leffinge : 77 keer 6% 

Andere (+ invoeren volgende vraag) Dorpsstraat : 71 keer 6% 
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Conclusie: vooral te snel verkeer en te smalle trottoirs vinden de Leffingenaren een 

verkeersprobleem. Er wordt vooral over de Dorpsstraat geklaagd.  

25) Vindt u dat er gevaarlijke verkeerspunten zijn te Leffinge, en zo ja: waar? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1145 95% 

aantal keer niet beantwoord 65 5% 

      

Noordhoek  665 keer 58% 

Leffingebrug 462 keer 40% 

Dorpsstraat 343 keer 30% 

Slijpesteenweg 147 keer 13% 

Fleriskotstraat 203 keer 18% 

Schoolomgeving 131 keer 11% 

Vaartdijk Zuid 110 keer 10% 

Andere plaats  121 keer 11% 

Nergens 105 keer 9% 

 

 

 

Conclusie: 58% van de mensen vindt de Noordhoek (kruispunt Leffingestraat / Torhoutsesteenweg) 

een gevaarlijk kruispunt. De Leffingebrug scoort 40% en de Dorpsstraat 30%. Er is een opvallend lage 

score voor de Vaartdijk-Zuid (10%). 
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26) Welke van de volgende verkeersmaatregelen vindt u wenselijk in Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1136 94% 

aantal keer niet beantwoord 74 6% 

      

Zwaar verkeer minderen 489 keer 43% 

Meer aandacht voor kinderen 356 keer 31% 

Rotonde aan Noordhoek 622 keer 55% 

Heropenstellen en aanleggen van kerkwegels 277 keer 24% 

Aanleg uitwijkmogelijkheden op smalle 

landelijkewegen 
325 keer 29% 

Meer politiecontrole  259 keer 23% 

Geen verkeersmaatregelen nodig 98 keer 9% 

Andere 94 keer 8% 

 

 

 

Conclusie: 55% wenst een rotonde aan de noordhoek, 43% wenst dat het zwaar verkeer vermindert 

en 29% wenst meer uitwijkmogelijkheden op landelijke wegen. Daarnaast vraagt 31% om meer 

aandacht te hebben voor kinderen en zwakke weggebruikers. Deze vraag komt vooral van 12 tot 15-

jarigen, hun ouders en personen die in de westkant en oostkant van Leffinge wonen. 
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27) Welke van de volgende snelheidsbeperkende maatregelen vindt u wenselijk in 

Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1092 90% 

aantal keer niet beantwoord 118 10% 

      

Meer snelheidscontroles 299 keer 27% 

(meer) 'zone 30' instellen 323 keer 30% 

Verlagen van de maximumsnelheid 251 keer 23% 

Verkeersremmende maatregelen 258 keer 24% 

Flitspaal plaatsen aan Leffingebrug 319 keer 29% 

Geen snelheidsbeperkende maatregelen nodig 323 keer 30% 

 

 

 

Conclusie: Veel mensen wensen snelheidsbeperkende maatregelen zoals zone 30, een flitspaal aan 

de Leffingebrug en meer snelheidscontroles. Deze maatregelen worden vooral gevraagd voor 

mensen die in het centrum van Leffinge wonen. 

 

 

  

27%

30%

23%

24%

29%

30%

Meer snelheidscontroles

(meer) 'zone 30' instellen

Verlagen van de maximumsnelheid

Verkeersremmende maatregelen

Flitspaal plaatsen aan Leffingebrug

Geen snelheidsbeperkende maatregelen

nodig



31  Resultaten Dorp inZicht Leffinge  

 

VERKEERSINFRASTRUCTUUR 

28) Hoe begaanbaar vindt u de voetpaden voor ouderen, rolstoelgebruikers en 

mensen met kinderwagens in Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1159 96% 

aantal keer niet beantwoord 51 4% 

      

Goed 153 keer 13% 

Redelijk 510 keer 44% 

Slecht 373 keer 32% 

Geen mening 128 keer 11% 

 

 

 

Conclusie: 55% van de mensen vindt dat de voetpaden goed tot redelijk goed begaanbaar zijn voor 

ouderen, rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. Daarentegen vindt 32% van de mensen 

de voetpaden niet goed begaanbaar, opmerkelijk veel 12 tot 15-jarigen vinden dit wat wijst op hun 

betrokkenheid op anderen. 
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29) Welke aanpassingen kunnen volgens u aangebracht worden aan het fietspad 

'oude tramwegel' (het fietspad van de Noordmolenlaan naar de Leffingestraat)? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1069 88% 

aantal keer niet beantwoord 141 12% 

      

Wegbedekking 809 keer 76% 

Verlichting 788 keer 74% 

Toegankelijk stellen voor bromfietsen klasse A 84 keer 8% 

Verbod van bromfietsen behouden 599 keer 56% 

Regelmatiger snoeien beplanting 707 keer 66% 

Andere 68 keer 6% 

 

 

 

 

Conclusie: Vooral de erbarmelijke staat van de wegbedekking (76%), het ontbreken van verlichting 

(74%) en het te weinig snoeien van de beplanting (66%) worden als ernstige gebreken van het 

fietspad ‘de Oude Tramwegel’ aan de Noordmolenlaan/Leffingestraat naar voor geschoven. De 

meesten (56%) willen een verder verbod op bromfietsen (klasse A en B). 
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VRIJE TIJD 

ALGEMEEN 

30) Indien de volgende activiteiten worden georganiseerd in Leffinge, op welke zou u aanwezig 

zijn? 

  absoluut cijfer percentage 

 aantal keer beantwoord 1137 94% 

 aantal keer niet beantwoord 73 6% 

       

 Straat- of wijkfeest 532 keer 47% 

 Dorpsfeest 570 keer 50% 

 Kermis 231 keer 20% 

 Kerstmarkt 501 keer 44% 

 Garageverkoop 213 keer 19% 

 Rommelmarkt 397 keer 35% 

 Volksdans / bal 138 keer 12% 

 Nieuwjaarsdronk 461 keer 41% 

 Andere 41 keer 4% 

 Ik neem niet deel 182 keer 16% 

 
 

 

 

Conclusie: De inwoners van Leffinge gaan graag de deur uit. Zo zou tussen de 40 en 50% van de 

Leffingenaars deelnemen aan een dorps-, straat- of wijkfeest, een kerstmarkt of een 

Nieuwjaarsdronk. De kermis kan slechts nog 20% van de inwoners bekoren.  
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31) Indien de volgende verenigingen of voorzieningen aanwezig waren in Leffinge, aan welke zou u 

deelnemen? 

  absoluut cijfer percentage 

 aantal keer beantwoord 991 82% 

 aantal keer niet beantwoord 219 18% 

       

 Wandelvereniging 179 keer 18% 

 Tuiniervereniging 118 keer 12% 

 Petanque 80 keer 8% 

 Fanfare/harmonie 17 keer 2% 

 Repetitielokaal 26 keer 3% 

 Creaclub 123 keer 12% 

 Jeugdhuis 103 keer 10% 

 Andere 73 keer 7% 

 geen 460 keer 46% 

 
 

 

 

Conclusie: 46% van de bevolking is niet op zoek naar een vereniging om bij aan te sluiten. Enkel een 

wandelvereniging zou maar liefst op 178 geïnteresseerden kunnen rekenen. 
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JEUGD 

32) Wat zou de jongerenbewegingen in Leffinge nieuwe stimulansen kunnen geven? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 640 53% 

aantal keer niet beantwoord 570 47% 

      

Meer samenwerking met andere verenigingen 231 keer 36% 

Gezamenlijke activiteitenkalender 173 keer 27% 

Organisatie van een verenigingenmarkt 76 keer 12% 

Betere infrastructuur 224 keer 35% 

Beter onderhoud van de lokalen 279 keer 44% 

Andere 33 keer 5% 

 

 

 

Conclusie: Voor de grote groep jongeren in ons dorp vindt ruim 40% van de respondenten dat ze een 

nieuwe infrastructuur moeten krijgen. 
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33) Welke van de volgende activiteiten voor jongeren vindt u waardevol/wenselijk in 

Leffinge? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 868 76% 

aantal keer niet beantwoord 271 24% 

      

Spelnamiddagen voor kinderen 336 keer 39% 

Sportactiviteiten 469 keer 54% 

Creatieve activiteiten 301 keer 35% 

Kampen 197 keer 23% 

Jeugdvereniging/-beweging 334 keer 38% 

Jeugdhuis 271 keer 31% 

Speelpleinwerking 382 keer 44% 

Grabbelpas 219 keer 25% 

Andere 12 keer 1% 

 

 

 

Conclusie: het uitbreiden van spel- en sportactiviteiten voor de jeugd is wenselijk. 
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SPORT 

34) Wat is uw mening over de kwaliteit van de volgende sportinfrastructuur?  

 

     

     

 

Conclusie: Over de kwaliteit van de sport- en spelinfrastructuur (De Barloke en het sport- en 

speelterrein aan de scholen) is iedereen ruim tevreden.  
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35) Hoe belangrijk vindt u de volgende maatregelen om de wegen en paden op het platteland 

aantrekkelijker te maken? 
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Conclusie: de Leffingenaars vinden het vooral belangrijk dat de kanaaloevers verzorgd worden en dat 

de circuits van de (fiets)paden vervolledigd worden. 
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36) Welke bestemming dient de Groenhagemolen te krijgen? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1091 90% 

aantal keer niet beantwoord 119 10% 

      

Museum 280 keer 26% 

Expositieruimte 238 keer 22% 

Horecazaak 418 keer 38% 

Ontmoetingsplaats 295 keer 27% 

Werkende molen met educatieve functie 548 keer 50% 

Andere 87 keer 8% 

 

 

 

Conclusie: De helft van de ondervraagden wil van de Groenhagemolen een werkende molen met 

educatieve functie maken. Op de tweede plaats komt een horecazaak. 
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LANDBOUW, LANDSCHAP EN MILIEU 

LANDBOUW 

37) Wat kan er volgens u in Leffinge of in de regio gebeuren om de landbouw te ondersteunen? 

Een greep uit de antwoorden: 

• aardeweg 

• Alle wegen toegankelijker maken voor tractoren 

• geen mening 

• belastingen verminderen 

• bedrijfsbezoeken en toerisme 

• begrip voor de landbouwer als hij met grote machines op de weg moet, behouw de 

landbouwgronden, geen verkavelingen 

• betere onderhoud van landbouwwegen, betere bereikbaarheid, beteren communicatie tijdens 

wegenwerken, begrip voor landbouwverkeer tijdens werken ( omleidingen via dorpskern), 

betere steun bij natuurrampen (wateroverlast, storm, vriezen,…) 

• boerenmarkt, met Leffingse producten, in het weekend, open bedrijvendag, bio- producten 

• bij rooiperiodes van bieten en mais verkeersborden ter beschikking stellen 

• bij slecht weer hun laten GRATIS beroep doen op de brandweer om de weg schoon te spuiten, 

nu durven ze dit niet te doen voor eventuele gebonden kosten 

• subsidies 

• boerderijkampen, schooluitstappen 

• Fietsers moeten leren in de landbouwwegen even afstappen wanneer tractor, pikdorser enz. 

nadert. 

• geen huizenbouw meer, plaats laten voor koeien en bewerking van akkers, geen grond meer 

wegnemen voor aanleg fietspad ( we wonen nu eenmaal in ee dorp zoals het vroeger zo normaal 

was) 

• meer steun en begrip voor landbouwers,  we hebben ze wel nog altijd nodig om te leven en doen 

ook maar hun werk net zoals elk ander mens, geld geven, inzameling 

• Handelaren kopen aan boeren - Mensen kopen aan handelaar - Dus vers en goedkoop - Is een 

win-win situatie. 

• hulp voor het onderhouden van boerderijen van oudere boeren die het zelf niet meer kunnen, 

en de bermen van de boerderijen waar over geklaagd word 

• zoveel mogelijk composteren 

• jonge boeren aanmoedigen, jongeren laten helpen voor kost ( niet voor geld) 

• bijeenkomsten voor de landbouwers en samen besluiten vastleggen 

• folders maken, of sirene of Leffingenoare advertenties voor boerenmarkt, voor plaatselijke 

verkoop, opendeurdagen, .. 

• begrip tijden piekmomenten 
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LANDSCHAP 

38) Hoe belangrijk is het om de volgende maatregelen te nemen om de natuurlijke omgeving in 

Leffinge te beschermen en te verbeteren? 
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ontmoedigen

geen antwoord:

20%

Belangrijk :

62%

Geen mening :

13%

Niet belangrijk :

5%

Campagne opzetten tegen zwerfvuil

geen antwoord

16%

Belangrijk :

75%

Geen mening :

7%

Niet belangrijk :

2%

Onderhouden van bermen en grachten

geen antwoord:

29%

Belangrijk :

51%

Geen mening :

13%

Niet belangrijk :

7%

Natuurontwikkeling stimuleren
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Conclusie: de Leffingenaren vinden vooral het onderhoud van bermen en grachten en een campagne 

opzetten tegen zwerfvuil belangrijk.  

 

  

geen antwoord:

26%

Belangrijk :

41%

Geen mening :

21%

Niet belangrijk :

12%

Geen bijkomende verkaveling(en)

geen antwoord:

25%

Belangrijk :

52%

Geen mening :

13%

Niet 

belangrijk :

10%

Meer bomen aanplanten

geen antwoord:

29%

Belangrijk :

41%

Geen mening :

15%

Niet belangrijk :

15%

Meer hagen aanplanten
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MILIEU EN ONDERHOUD 

39) Hieronder volgen de resultaten op een aantal uitspraken over de woonomgeving: 

 

 

 

 

Conclusie: de Leffingenaren storen zich vooral aan geurhinder. 

geen antwoord:

12%
Geen mening :

8%

Niet akkoord :

15%
Akkoord :

65%

Straten/pleinen/parken zijn voldoende 

onderhouden

geen antwoord:

22%

Geen mening :

14%

Niet akkoord :

56%

Akkoord :

8%

Er is geurginder

geen antwoord:

19%

Geen mening :

14%Niet akkoord :

44%

Akkoord :

23%

Er slingert vaak rommel rond

geen antwoord:

19%

Geen mening :

19%Niet akkoord :

33%

Akkoord :

29%

Er ligt vaak hondenpoep op 

straat/pleintjes/parken
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40) Hoe beoordeelt u het onderhoud van de volgende zaken? 

 

 

 

geen 

antwoord:

12%
Geen mening :

3%

Goed :

56%

Redelijk :

27%

Slecht :

2%

Het openbaar groen

geen 

antwoord:

16%

Geen mening :

4%

Goed :

33%

Redelijk :

37%

Slecht :

10%
De bestrating

geen 

antwoord:

20%

Geen mening :

22%

Goed :

28%

Redelijk :

25%

Slecht :

5%

Het speelplein
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Conclusie:  De Leffingenaren hechten blijkbaar veel belang aan openbaar groen. 

  

geen 

antwoord:

20%

Geen mening :

53%

Goed :

8%

Redelijk :

10%

Slecht :

9%

Het openbaar toilet op het kerkhof

geen 

antwoord:

21%

Geen mening :

39%

Goed :

16%

Redelijk :

18%

Slecht :

6%
De hondentoiletten

geen 

antwoord:

16%

Geen mening :

6%

Goed :

26%

Redelijk :

41%

Slecht :

11%

Het trottoir
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41) Door welke maatregelen kan Leffinge het best worden schoongehouden? 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1115 92% 

aantal keer niet beantwoord 95 8% 

      

Een milieuwachter 176 keer 16% 

Een vaste straatveger 764 keer 69% 

Tijdelijke sensibiliseringsborden 69 keer 6% 

Gezamenlijke opkuisactie 102 keer 9% 

Strengere controle door de wijkagent 380 keer 34% 

Ophaling grof huisvuil 662 keer 59% 

Meer openbare vuilnisbakken 501 keer 45% 

Andere 31 keer 3% 

 

 

 

Conclusie: De Leffingenaren vinden dat het dorp het best kan proper gehouden worden door een 

vaste straatveger. Ook de ophaling van grof huisvuil scoren hoog. 

  

16%

69%

6%

9%

34%

59%

45%

3%

Een milieuwachter

Een vaste straatveger

Tijdelijke sensibiliseringsborden

Gezamenlijke opkuisactie

Strengere controle door de wijkagent

Ophaling grof huisvuil

Meer openbare vuilnisbakken

Andere
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INFORMATIE EN PARTICIPATIE 

42) In welke mate leest u de Leffingenoare (dorpskrant) en de Sirene (gemeentelijk infoblad)? 

 

 

 

 

Conclusie: De Leffingenoare wordt door 84% van de Leffingenaars volledig tot gedeeltelijk gelezen. 

Ook de Sirene scoort bijna evengoed.   

 

  

geen antwoord:

6%

Gedeeltelijk :

33%

Niet :

10%

Volledig :

51%

Dorpskrant De Leffingenoare

geen antwoord:

6%

Gedeeltelijk :

37%

Niet :

11%

Volledig :

46%

Gemeentelijk infoblad De Sirene



49  Resultaten Dorp inZicht Leffinge  

 

43) Wat is uw mening over de volgende rubrieken van de Leffingenoare? 

 

 

 

geen 

antwoord:

15%

Geen mening :

16%

Goed :

54%

Redelijk :

14%

Slecht :

1%

Aankondigingen vanuit het 

verenigingslevenl

geen 

antwoord:

16%

Geen mening :

17%

Goed :

46%

Redelijk :

18%

Slecht :

3%

Verslagen van activiteiten

geen 

antwoord:

18%

Geen mening :

20%

Goed :

44%

Redelijk :

16%

Slecht :

2%
Nieuws uit de scholen
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Conclusie: alle rubrieken van de Leffingenoare scoren goed, het woordje van de wijkagent scoort het 

beste.  

geen 

antwoord:

13%

Geen mening :

16%

Goed :

56%

Redelijk :

12%

Slecht :

3%

Woordje van de wijkagent

geen 

antwoord:

16%

Geen mening :

19%

Goed :

42%

Redelijk :

20%

Slecht :

3%

Communicatie tussen dorpsraad en 

gemeentebestuur

geen 

antwoord:

15%

Geen mening :

15%

Goed :

43%

Redelijk :

23%

Slecht :

4%

Nieuws over de actualiteit in 

Leffinge 
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44) Hebt u nog tips voor de Leffingenoare? 

 

Er werden ook veel verschillende tips gegeven voor de Leffingenoare, waaronder meer persoonlijke 

verhalen en een betere lay-out. De tips werden meegenomen door de huidige redactie en er wordt 

bekeken wat mogelijk is. Momenteel mist de redactie jammergenoeg voor sommige zaken de nodige 

reporters en vormgevers.  

 

45) Op welke manier wilt u op de hoogte worden gehouden van activiteiten in Leffinge? 

 

 

 

Conclusie: De Leffingenaars geven de voorkeur aan de dorpskrant De Leffingenoare en het 

Gemeentelijk informatieblad De Sirene om geïnformeerd te worden.  

 

  

71%

29%

22%

24%

27%

11%

69%

22%

10%

14%

29%

Gemeentelijk informatieblad De Sirene

Gemeentelijke website

Elektronische nieuwsbrief van de gemeente

Activiteitenbord aan de invalswegen

Krant en weekbladen

Parochieblad

Dorpskrant De Leffingenoare

Dorpswebsite

Lokale radio Melinda

Sociale netwerksites (facebook, twitter...)

Affiches/folders
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46) Wenst u als burger door het gemeentebestuur meer te worden betrokken bij de opmaak van 

plannen en beslissingen voor Leffinge? 

 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord 1033 85% 

aantal keer niet beantwoord 177 15% 

      

Ja 571 keer 55% 

Nee 469 keer 45% 

 

 

 

Conclusie: 55% van de mensen wenst meer betrokken te worden bij de opmaak van plannen en 

beslissingen voor Leffinge. De mensen vinden dat er meer geluisterd moet worden naar de 

Leffingenaars en dat de communicatie en informatie beter kan. 

 

  

Ja

55%

Nee

45%
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DE BURGEMEESTERVRAAG 

47) als u burgemeester was, wat zou u het eerst veranderen aan Leffinge? 

 

THEMA WOONOMGEVING 

 BOUWEN   

(hoog)bouwstop 

Aangezien Leffinge een dorp is : minder bouwen, het lijkt steeds meer op een stad.  

Betaalbare woningen voor jonge mensen  

Bouw van sociale wijken tegenhouden 

bouwen kleine of sociale woningen voor ouderen 

bouwstop appartementen 

BPA-plan : geen afwijkingen ten nadele van de omwonende 

de bouw van appartementen maar dat is natuurlijk winstgevend voor sommigen! 

de eigenaars vragen om hun oude huizen te renoveren, de terreinen op te kuisen, ofwel alles 

te slopen 

De nieuwbouw tegengaan 

De ruimtelijke ordening en bouw wetgevingen. Ik vind het niet kunnen dat hier op zo'n korte 

tijd zoveel is bijgebouwd 

De toenemende bouw van appartementen en het stimuleren van eengezinswoningen 

dienst ruimtelijke ordening is totaal onbekwaam: zie wat allemaal naast of bij elkaar wordt 

gebouwd; kan veel beter: zie andere dorpen 

Dorp aangenaam en leefbaar houden - Hoogbouw maakt Leffinge er niet mooier op - Leffinge 

ligt niet aan de kust maar moet een mooi polderdorp blijven. 

Rekening houden met alle leeftijden BPA-plan steeds rekening mee houden!!GEEN afwijk 

Er voor zorgen dat Leffinge een dorp blijft. Het toerisme en de bouw van appartementen 

vermijden. 

Een halt toeroepen aan hoogbouw -Landelijk karakter bewaren - Dit is een toeristische 

meerwaarde meer dan de zoveelste nieuwbouw door Zeedijk-immobiliën. 

Ik zou ervoor zorgen dat Leffinge een dorp blijft, dat wil zeggen dat er meer groen en landbouw 

moet zijn en minder nieuwbouw. 

meer woningen voor jonge mensen 

Lintbouw halt toeroepen - Nieuwbouw esthetische beoordeling laten ondergaan. 

meer bouwgrond 

tegengaan van nieuwe bouwgrond 

Renovatie of nieuwbouw ipv een oude gebouw promoten 

verkaveling afremmen 

vermijden van kriskras door elkaar bouwen van nieuwe huizen 

Nieuwbouw ontmoedigen of tegengaan. 

stoppen met bouwen, bestaande opknappen en eventueel opdelen zodat jonge mensen 

betaalbare studio’s of appartementen kunnen huren zonder daarvoor nieuwbouw te plaatsen 

minder verkavelingen in de dorpskern 

geen hoogbouw-stoppen met aanslag op laatste open ruimtes 
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meer sociale voorziening, geen nieuwbouwappartementen 

Meer sociale woningen voor kleine gezinnen en alleenstaanden,  

Stop de oververkaveling 

 Laat Leffinge zijn mooie, rustige, groene omgeving behouden 

staat van sommige woningen in de dorpsstraat 

Minder appartementen-gecontroleerde nieuwbouw-niet zomaar alles dr elkaar op eender 

welke plaats 

minder appartementsbouw toelaten 

minder verkaveling 

er is teveel veranderd. Een dorp moet een dorp blijven. Geen appartementen ! 

Op het dorpsplein staan 2 huizen te verkommeren: Oud Steene en hoek Groenhage. Daar 

zouden appartementen moeten komen zodat ouderen niet moeten uitwijken 

oude krotwoningen en terreinen opruimen of eigenaars verplichten hun krotten te renoveren 

betaalbare woningen of studio's voor jongeren zodat ze kier kunnen blijven 

stop aan appartementen waar nu authentiek dorpsgezicht heerst -  

stop aan de bouw van appartementen 

stop aan de hoogbouw 

Stop afbraak en stop nieuwbouw! 

stop appartementsbouw 

stop de woningbouw! 

stop het volbouwen van de landelijke gebieden die aan de dorpskom grenzen 

stoppen met alles vol te bouwen er zijn reeds genoeg leegstaande panden ( huizen en winkels) 

renovatie aanmoedigen en zorgen voor meer groen info: landbouwers klagen het gebrek aan 

landbouwgronden aan en toch maar lustig alles vol bouwen- promotoren 

Stoppen met appartementen bouwen - Stoppen met alle groene stukjes van Leffinge te 

verkavelen  

stoppen met bouwen van huizen en appartementen!!!  

Stoppen met lelijke appartementen te bouwen - Maken het dorpsuitzicht helemaal kapot - Al 

het groen wordt volgebouwd -  

Stoppen met onteigenen landbouwgrond voor fietspaden en zo een goede politieke carrière op 

te bouwen om meer stemmen te halen van de werkende klasse. 

stoppen met verkavelen 

streven naar een behoud zoals het nu is, realiseren van bouwstop voor appartementen (cf 

Dorpsstraat-Vaartdijk Noord)- einde verkavelingen opdat dorp niet wijzigt of uitdeint- 

betaalbare woningen in plaats van grote projecten 

Verbod op hoogbouw en appartementsblokken. 

geen bouw van appartementen 

verdere industrialisering richting Leffinge stoppen 

Verkaveling stop zetten  

verkavelingen stop zetten .  

Huizen restaureren om gezicht van Leffinge te behouden-moderniseren 

zorgen voor sociale woningen, en dat bejaarden in het dorp kunnen blijven wonen 

Zoveel mogelijk de landelijke sfeer behouden.  

Geen appartementen meer bijbouwen - Speelplein - tijdens Leffingeleuren meer controle op 

foutparkeren - geen verkavelingen meer - Ter hoogte van Frituur Louis parkeerverbod. 
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Geen appartementenbouw in het dorp. 

Geen appartementsbouw in Leffinge (zie afbraak Schippershuis) 

geen appartementsgebouwen, verkeer Dorpsstraat grondig aanpakken, stimuleren van sociale 

verbouwingen 

geen nieuwbouw appartementen, meer sociale buurtvesting 

geen nieuwe verkavelingen meer/geen appartementsgebouwen meer 

Geen sociale woningen laten bouwen  

Geen verkavelingen meer behoud de dorpssfeer 

geen nieuwbouw meer 

de akkers en velden behouden en er dus niet op bouwen 

Groene wijk bouwen die rendabel is op zichzelf (passieve woningen) 

 SPEELPLEIN 

een mooi, deftig speelplein 

belofte speelplein nakomen 

speelpleintje in vogelwijk 

De problematiek rond de hangjongeren op het speelpleintje (vooral in het WE) aanpakken Ze 

maken er alles kapot en laten zwerfvuil achter. Ik zou er camera’s plaatsen 

een parkje met een speelplein 

Een mooier en groter speelplein voor de kinderen. 

Een groot speelplein zetten. 

2 grote speel)pleinen die niet aan de scholen zijn verbonden. 

een speelplein voor jonge kinderen dat beschikbaar is tijdens de zomervakantie. er is enkel nu 

een speelplein aan de gemeenteschool die in de zomer bezet word door speelpleinwerking 

Vele groene pleintjes maar jammer genoeg geen speeltoestellen voor kinderen 

extra speelplein westkant 

meer plaats voor speelpleintjes;  

meer speelpleintjes (x3) 

Meer speelpleintjes aanmaken voor kinderen, er zijn veel nieuwe wijken met jonge mensen en 

kinderen  

een speelplein (x2) 

speelplein aan westkant Leffinge inclusief vuilnisbakken 

speelplein erbij in de dorpsmolenstraat 

Speelplein voor kleintjes achter de Spar. 
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THEMA DIENSTVERLENING EN VOORZIENINGEN 

 SCHOLEN   

De scholen 1 maken 

De scholen fusioneren, dat er geen getouwtrek meer is voor leerlingen! 

Discriminatie vrije school t.o.v. gemeenteschool. Gemeenteschool laten samenwerken met 

vrije school zoals in Slijpe. 

Fusie tussen de basisscholen. Het is belachelijk dat onze kinderen moeten leren 

samenleven en dan hun vriendjes aan de overkant te zien zitten. - Opdoeken van de 

luchthaven en zo ruimte vrijmaken voor bedrijven, natuur en landbouw. 

samen werken van beide scholen 

Scholen samenvoegen zodat er geen graadsklassen meer hoeven te zijn en ieder leerjaar 

een eigen lokaal heeft. 

Een gezamenlijke school  

een middelbare school 

ik zou de gemeenteschool aanpakken. de infrastructuur daar is verouderd en 

rolstoelonvriendelijk/speelpleinwerking: staat ouderbevoegdheid van puberende 

adolescenten. graag 1 a 2 personen van het IBO erbij/gemeenteschool wordt te krap 

infrastructuur scholen verder verbeteren 

Betere samenwerking tussen vrije school en gemeenteschool. 

 OPENBARE DIENSTVERLENING 

Doorlichting van de politie, in het bijzonder de bekwaamheid van agenten om neutraal te 

handelen bij geschillen. Leugenaars uit het korps zetten, evenals de agenten die misbruik 

maken van hun macht. 

Ik zou in de gemeente zitdagen voorzien voor de mensen. Nu moeten we ons voor het 

minste naar Middelkerke begeven (vb gemeentelijke diensten, mutualiteit) Dit is voor veel 

ouderen geen sinecure 

 WINKELS 

Een deftige kruidenierswinkel met eerlijke mensen en de juiste prijs! 

dorpswinkels aanmoedigen 

meer goede handelszaken(groenten, fruit, vis) 

stimuleren lokale handel 

Een klein soort warenhuis waar je veel keuze hebt 

meer winkels (2x) 

meer zelfstandigen aantrekken zodat Leffinge minder slaapdorp is 

Toevoegen van een Nachtwinkel 

Bekijken om meer gespecialiseerde zaken aan te trekken, zoals een bloemenwinkel, 

schoenenwinkel, enz... 

een snoepwinkel   
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HORECA   

Controle op terrasvergunningen en oppervlakte en vrijhouden trottoir 

horecazaken aantrekken rond markt 

restaurant mogelijkheden 

meer horecazaken 

meer restaurants 

Nog een tof café maar niet bij de kerk want daar zijn er al twee (misschien waar vroeger 

schippershuis was) - Een klein skateparkje. 

meer restaurants 

 OUDEREN 

aandacht vr eenzame oude mensen 

Hulp aan minder bedeelden, ouderen en gehandicapten  

rusthuis niet te ver van centrum zodat oudere mensen verder kunnen leven in 

dorpsgemeenschap en dat ze nog kinderen zien en eventueel nog naar vertrouwde winkels 

kunnen gaan,  

meer voorzieningen voor de ouderen (woning, diensten) (x2) 

rusthuis in Leffinge 

Rusthuis bouwen 

  

 

GROF HUISVUIL  

Een 2de ophaling huisvuil zoals vroeger 

eenmaal ophaal van grofvuil, daar het moeilijk gaat voor ouderen en er geen vervoer voor 

hebben 

Grof vuil ophalen 

Jaarlijkse ophaling grof huisvuil invoeren. 

zorgen voor terug grof huisvuilophaling 

Grof huisvuilophaling 

ophaling grof huisvuil 1 maal per jaar. 

ophaling grof huisvuil 

Vaste ophaling van grof huisvuil per kwartaal 

1 maal per jaar grof huisvuil ophaling organiseren er zij nog altijd mensen zonder auto die 

niet tot in Middelkerke geraken 

 MARKT 

wekelijkse markt organiseren (3x) 

de markt, zoals vroeger, dan hadden we tenminste een markt met veel 

parkeerplaatsen/rondpunt noordhoek/goedkoper en degelijke straten 
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OVERIGE 

Een officiële dorpsraad oprichten met adviserende functie die au serieus genomen wordt. 

Toekenning aan deze dorpsraad van een enveloppe (een soort subsidie) die autonoom 

mag aangewend worden voor verbeteringen in het dorp. 

Strenger optreden tegen hangjongeren, vooral op plaatsen waar kleine kinderen graag 

spelen. 

kerstversiering mooier maken, nu wat triestig!!!  

Meer kerstversiering in Leffinge aanbrengen  

opvang uitbreiden (te veel kinderen, meer dan toegelaten) 

wel op vraag 9 : meer mogelijkheid om groenafval te deponeren bij ophaaldiensten 

(bladerafval) tot na september 

Kerkhof kan je niet betreden met rolstoel  

bij sneeuw en ijzel meer zout strooien op voetpaden 

Sneeuw ruimen bij mensen die het niet meer zelf kunnen 

Een zwembad openen 

geldautomaat van B-post 

een 2de geldautomaat 

een 2de huisarts,  de ene is overbelast en moeilijk bereikbaar 

Nog een huisarts 

Regel om 's morgens vuilnisbakken buiten te zetten afschaffen 
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THEMA VERKEER EN MOBILITEIT 

OPENBARE WERKEN 

zorgen dat er niet overal tegelijkertijd wegenwerken zijn 

geen samenloop van wegwerkzaamheden langs of in Leffinge Vaartdijk, Wilskerke, Slijpe 

Leffingebrug, enz. 

Niet alle werken tegelijk uitvoeren, hoe vindt ik nog de weg. 

zorgen dat geplande werken niet gelijktijdig gebeuren zodat er geen kilometerslange omleiding 

moet worden gevolgd ==>> MILIEU 

De wegeniswerken in 1 keer doen in plaats van op verschillende plaatsen te beginnen waardoor het 

langer duurt tegen dat het af is. 

Zorgen dat als er werken uitgevoerd worden die eerst afgewerkt worden voor men op andere 

plaatsen begint (Doorgang Slijpe onderbreken, vaart was lange tijd onderbroken en Wilskerke is ook 

onderbroken.) 

 Slechts 1 werk tegelijkertijd beginnen 

Niet alle invalswegen naar Leffinge afsluiten door werken 

dat de wegenwerken op kortere termijn zouden uitgevoerd worden 

als er werken uitgevoerd moeten worden ze in tijd beperken 

minder wegenwerken 

Grondig toezicht op de openbare werken: kwaliteit, duurtijd, verkeerssignalisatie (politie) 

minder wegenwerken, duidelijke communicatie naar de burger,  

wegeniswerken veel beter coördineren 

Zorgen dat werken in en rond de Dorpsstraat eindelijk gedaan zijn. Moordend voor de handelaars. 

Proberen niet speciaal te doen en veel kosten waar niet nodig is (Dorpsstraat die nu weer zal 

afgesloten worden om te herstellen) 

Werken aan Leffingebrug en Vaart een beetje doen vooruitgaan (duurt wel heel lang, hé). 

niet zoveel werken na elkaar 

 NOORDHOEK/KROMME ELLEBOOG 

een rondpunt aan de noordhoek (x13) 

oplossen oversteek Noordhoek 

 ZWAAR VERKEER 

zwaar verkeer uit dorpskern (3x) 

zwaar verkeer uit de dorpskern houden, geen woorden maar daden, belofte maakt schuld 

zwaar verkeer (vrachtwagens en landbouwmachines) uit het dorp weren 

zwaar verkeer (landbouw- en vrachtwagens) weren. Lawaai, gedaver en gevaar voor voetgangers en 

fietsers en te verregaand. Zeker in een mooie en gezellige Dorpsstraat 

Zwaar vervoer in smalle straten verbieden 

minder zwaar vervoer in de Wilskerkestraat en de landbouwmachines trager te doen rijden, onze 

huizen zien er enorm van af 

 zwaar verkeer(meer dan 7,5 ton MTM)moet verboden worden in fleriskotstraat en controle erop 

laten gebeuren!!! 

zwaar landbouwverkeer meer controleren op gewicht 

beter bereikbaarheid voor groot vervoer leffingebrug - kleriskotstraat 



60  Resultaten Dorp inZicht Leffinge  

 

BESTRATING AAN DE KERK… 

Bestrating rond kerk veranderen want materie die er nu ligt is superglad. 

de baan rond de kerk 

De "schaatsbaan" rond de kerk 

 Bocht aan markt aanpakken. Veiliger heraanleg marktplein (vele ongevallen)  

Gladde bedekking aan kerk (klinkers) Beter: tarmac 

gevaarlijke bocht rond de kerk 

Gladde baan aan de kerk aanpassen  

Heel gevaarlijk! Keitjes rond de kerk zijn glad, zelfs voor de auto's! 

nieuw asfalt leggen in de bocht aan de kerk 

Rond de kerk moet het wat veiliger worden.  

veiligheid aan de kerk-ongevallen door slechte bedekking 

veilige en betere bestrating rond de kerk 

De straat rond de kerk. 

De weg aan de kerk heraanleggen (levensgevaarlijk) 

omgeving kerk in Tarmac want veel te glad 

Dorpsstraat rond kerk heraanleggen want levensgevaarlijk (auto's slippen - al veel ongelukken 

gebeurd) 

straatbedekking en klinkers( a.d kerk onveilig) 

 DORPSPLEIN   

Dorpspleintje: lelijke lantaarnpalen wegnemen 

Marktplein aantrekkelijk maken (terrasjes) 

behoud dorpsplein 

marktplein: ze rijden veel te snel. Wel minder groen en meer parkeergelegenheden want als er iets 

is dan weten de mensen waar ze moeten staan. Meer controle door de politie, ze moeten meer 

rondrijden maar als er een optreden is, dan zie je ze niet 

parkeren rond de kerk 

De gevaarlijke verhoogjes op de parkeerplaatsen dorpsplein kan de zwerver veel valpartijen 

veroorzaakt. Een ander opvallend kleur zou al veel helpen 

 PARKEREN - ALGEMEEN 

Parkings auto's bijmaken (4x) 

aanleggen parking buiten dorpskern 

Grasplein van Leffingeleuren volledig openstellen voor parking. 

veiliger schoolomgeving vooral wat het parkeren betreft, er wordt nog te veel geparkeerd op het 

voetpad 

aparte parkeerplaatsen voor mobilhomes: niet voor privéwoningen - trottoirs 

Parking mobilhomes + overnachting 

Parking en overnachting voor mobilhomes 

Moutstraat wordt vol geparkeerd bij evenementen in Zwerver: moeilijk toegankelijk voor 

hulpdiensten 
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DORPSSTRAAT - ALGEMEEN 

Dorpsstraat!!!!  

de (her)aanleg van de Dorpsstraat (4x) 

Dorpsstraat dorpsvriendelijker maken 

Dorpsstraat is gevaarlijk - veiliger maken (5x) 

de veiligheid ah kruispunt groenh,dorpstr,ieperleedstr laat veel te wensen over.er is geen overzicht. 

Aub doe er iets aan 

Mooi maar niet degelijk! 

De Dorpsstraat was een mooi idee maar in het echt is het niet zo haalbaar. Ik vind het zo nog 

onveiliger dan vroeger. 

De Dorpsstraat niet mooi maar goed vernieuwen. Nu zijn er dubbele kosten. 

Grote investering voor pover resultaat.  

 Dorpsstraat verkeersarm maken  

Eenrichtingsverkeer in Dorpsstraat (3x) 

Doorgaand verkeer uit het dorpskern verbannen( via ringweg) 

 DORPSSTRAAT - BREEDTE 

Dorpsstraat is te smal - terug breder maken (3x) 

geen uitwijkmogelijkheden vr fietsers als er 2 auto's elkaar kruisen!! 

Er kunnen geen 2 lijnbussen naast elkaar passeren 

Aan de huisdokter buiten komen is gevaarlijk. Ze rijden daar tot tegen zijn deurbel  

breder maken zodat meer parkeerruimte 

De Dorpsstraat zou ik weer breder maken zodat de bussen en de auto's elkaar goed kunnen 

passeren.  

Iedere nieuwbouw of verkaveling in de Dorpsstraat 2 m achteruit laten bouwen : betere voetpaden 

en parkeergelegenheid. 

het kruispunt groenhagestraat/Dorpsstraat.als men uit de groenh komt heeft men geen zicht naar 

links vooral niet als er een camionette op de parkingstrook staat. Voorrang van rechts zou beter zijn 

of een kleine rotonde werkt heel goed 

 
DORPSSTRAAT - BESTRATING 

bestrating Dorpsstraat aanpakken (5x) 

losliggende stenen in de dorpsstraat 

Straatstenen vastleggen (maken lawaai). 

Straat gaat stuk. 

wegdek voor auto's te glad 

 in de Dorpsstraat kan het heel gevaarlijk worden met de nieuwe straat 

Dorpsstraat in asfalt ipv deze gevaarlijke en misplaatste stenen. Zal nog veel geld kosten met 

oplappen.  

 
DORPSSTRAAT - FIETSERS EN VOETGANGERS 

smalle/onveilige voetpaden (3x) 

Dorpsstraat gevaarlijk voor voetgangers en fietsers (2x) 

De auto's rijden op het voetpad (2x) 

De Dorpsstraat slechte voetpaden hoogte spar en frituur puntzakje levensgevaarlijk voor kleine 

kinderen & ouderen. 
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Ter hoogte van de spar tem hoek Ieperleedstraat levensgevaarlijk voor lagere schoolkinderen Auto 

bestuurders houden geen rekening met metalendoppen en rijden op het voetpad. Voor kinderen is 

het niet duidelijk wat baan en voetpad is 

t.h.v pleintje en vlak naast liggende huizen geen onderscheid tussen weg en voetpaden 

Voetpaden maken zodat geen auto's meer uitwijken (levensgevaarlijk) 

 Geen voetpad. 

Er staan geen borduren meer 

 DORPSSTRAAT - ZWAAR VERKEER 

geen zwaar verkeer door Dorpsstraat, omleiden via torhoutsesteenweg.  

geen zwaar verkeer meer i/d Dorpsstraat toelaten 

geen landbouwvoertuigen door de Dorpsstraat  (x4) 

Minder vrachtverkeer door Dorpsstraat (2x) 

zwaar verkeer verbieden in Dorpsstraat (2x) 

Geen +7.5 Tmeer in Dorpsstraat (omrijden Vaartdijk Zuid en Noordhoek) 

landbouwverkeer en ander zwaar vervoer uit Dorpsstraat verbieden 

 DORPSSTRAAT - PARKEREN 

Bloembak in de dorpsstraat aan de parking een deel verwijderen of hogere beplanting want je hebt 

geen zicht bij het verlaten van de parking 

geen struiken in bloembakken op trottoir in dorpsstraat 

de Dorpsstraat herzien, gevaarlijk nabij parking 

Lege bloemen in de bloembak Muyllaertplein want geen overzicht wanneer men vanuit de parking 

komt. 

 Plantenbak Muyllaertplein versperren uitzicht bij uitrijden parking 

Bloembak ter hoogte van Muyllaertplein verhinderen zicht bij uitrijden parking 

geen bomen en bloemen Dorpsstraat en Muyllaertplein, wel parkeerplaatsen. Hinderende 

beplanting 

Verkeersveiligheid parking richting kerk, uitrijden parking richting kerk: bloembakken komen te ver 

uit. 

parkeerplaatsen in Dorpsstraat 

parkeerverbod bij frituur Louis-verwijderen bloembak Muyllaertplein tegen straat: voetgangers 

moeten op straat/als je uit parking komt is verkeer uit straat niet te zien 

Parkeerverbod thv frituur Louis Herschikken van bushalte aan de kerk en terug meer ruimte voor 

pleinwerking op huidige bushalte 

parkeerverbod thv frituur Louis, gevaarlijk indien de straat vol auto's staat, bvb werken met 

parkeervakken 

parkeerverbod voor frituur Louis, gevaarlijk om in te halen 

parkeerverbod voor frituur Louis/ gevaarlijke situatie 

Meer parkeerplaatsen Dorpsstraat zodat mensen er kunnen (vlugger) stoppen voor boodschappen 

Op de hoek van de groenhaegestraat aan het fietsrek zou ik de parkeerplaats wegdoen. Als je 

uitrijdt zie je niets door een bestelwagen die er geparkeerd staan 

parkeer probleem hoek groenh.straat en Dorpsstraat 

parkeerverbod van aan de kerk tot aan de Noordmolenstraat 

Graag in de Dorpsstraat een gehandicapten parkeerstrook te voorzien. 

Dorpsstraat: er zijn geen parkeerstroken genoeg 
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DORPSSTRAAT - SNELHEID 

snelheid in Dorpsstraat beperken 

zone 30 Dorpsstraat (3x) 

er wordt te snel gereden  

Snelheid. 

wegcode w niet gerespecteerd, meer politiecontrole als er iets te doen is, meer controle op 

snelheid, de politie rijdt gewoon voorbij bij een vriend of schepen; iedereen gelijk voor de wet, 

snelheidsbeperking Dorpsstraat, Dorpsstraat is autostrade van Leffinge!!! 

controles op snelheid Dorpsstraat met evt aanpassingen zoals flitspaal en verkeersremmende 

maatregelen 

 SNELHEID - ALGEMEEN 

meer zone 30 (2x) 

snelheidsbeperkingen in de gemeente 

meer verkeersdrempels (3x) 

trager verkeer  

verkeer afremmen 

verkeersveiligheid, snelheid beperken, geen woorden maar daden, belofte maakt schuld 

snelheidsbeperking en verkeersdrempel 

volledig dorp= zone 30 

dorpskern zone 30!! (2x) 

toezicht op het verkeer - Minder snelheid in de dorpskom 

zone 30 in woonkernen 

snelheidsbeperking in bebouwde kom 

Snelheid in bebouwde kom harder aanpakken  

controle op snelheid van de motards in het weekend (vaartdijk-Zuid) 

meer politiecontrole vooral aan de schoolomgeving tijdens de zomeravonden 

meer controle snelheidsbeperkingen (2x) 

 SNELHEID - CONCRETE LOCATIES 

zone 30 in wilskerkestraat van vaartdijk-noord tot aan kruising papegaaistraat + groenhagestraat 

groot bord spelde kinderen en zone 30kuiperstraat trotoir aan 1 kant dorpsmolen straat bij 

bijplaatsen in kuiperstraat ,papegaaistraat 

snelheidsbeperking fleriskotstraat dr ev. versmallingen te zetten. Veiligere verbinding om van het 

landelijk gedeelte naar het dorp te gaan. Er is een fietsweg, maar deze is maar langs 1 weggetje 

toegankelijk 

verkeersdrempels en zone 30 in Groenhagestraat-groot bord spelende kinderen en 

verkeersdrempel in Kuipersstraat--  

vaartdijknoord 30km 

snel verkeer van voertuigen langs de Vaartdijk-Zuid in weekend 

snelheidsbeperkingen veldwegen 

verkeerssnelheid op landelijk wegen van tractors als personenwagens verminderen 

Verkeer (snelheid) Slijpesteenweg vanaf barloke tot brug (weet dat eraan gewerkt wordt) 

drempel weg dorpsmolenlaan 

verkeersdrempel thv ingang begraafplaats = s'avonds en s'nachts wordt daar zeer snel gereden (2x) 

vluchtheuvels in groenhagestraat en papegaaistraat 
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Vaartdijk Zuid: gevaarlijke verkeersdrempel wegnemen voor er een dode valt. 

flitspaal overgang thv kerkhof 

Flitspaal plaatsen aan Leffingebrug  

flitspaal in fleriskotstraat naar shoppingcenter 

 Snelheidsbeperking Slijpesteenweg 70km/u 

snelheid Leffingestraat verminderen naar 50 km per uur 

In de dorpsmolenstraat bloembakken zetten(jullie zijn zo begaan met bloem en planten) om de 

snelheid van de bewoners vanaf nr 14 te temperen want deze zijn niet te doen 

VERLICHTING 

verlichting langs wandelwegen en pleintjes 

Meer verlichting aan de vaart 

het pleintje in de dorpmolenstraat meer licht 

verlichting    

lantaarn in wegeltje Kuipersstraat en Papegaaistraat, kant Kuipersstraat 

Meer verlichting in de straten. 

 HERAANLEG EN ANDERE CONCRETE PIJNPUNTEN 

de (her)aanleg van de ieperleedstraat aan de 2 scholen (2x) 

Heraanleg Papegaaistraat (2x) 

verbod motorverkeer vaartdijk noord 

Middenberm Vaartdijk Zuid levensgevaarlijk 

Vaartdijk Noord: strooien als het sneeuwt. 

Plaatselijk verkeer Vaartdijk Noord 

Verwijderen van roest loods van Bruggen en Wegen in de Slijpesteenweg. Is een schandaal als oude 

mensen een ganse dag op moeten kijken. Of groene beplanting zetten. 

Veiligere verkeerssituatie(fleriskotstraat) dmv maatregelen zoals snelheidscontrole en andere. 

verder vind ik het hier best ok. 

DEFTIGE regeling aan kruispunt brugvaart 

leffingebrug rode lichten nooit op Orange laten werken 

Doorgaand verkeer in Leffingestraat 

onveiligheid langs de vaartdijknoord aanpakken vangrails plaatsen 

 OVERIGE VERKEER (niet fiets- en wandelpaden, niet bussen) 

verkeersveiligheid, veiligere straten (5x) 

verkeershinder 

verkeer (2x) 

Wegen om de velden te bereiken verbreden. 

Wegen waarlangs landbouwvoertuigen moeten passeren verbreden 

Veiligere verbinding tss landelijk deel van Leffinge naar het dorp=fietspaden en snelheidsbeperking 

langs deze weg 

meer beplanting langs autostrade om geluidsoverlast te verminderen 

Geen mais planten in nabijheid van kruispunten 

Bomen in de straat zorgen voor overlast bladeren 

Minder doorgaand autoverkeer 

trajectcontrole van binnenkomend en uitgaand verkeer in Leffinge  
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putten in de weg (moeten er eerst ongevallen gebeuren!) 

hier en daar de putten in de straten herstellen 

putten vlugger herstellen alsook weggezakte deksels (geluidslast)  

Verder doen met de verkeersveiligheid en de weginfrastructuur zoals gebeurd , maar op toekijken 

dat het goed gedaan en afgewerkt wordt! 

 FIETS-EN VOETPADEN  ALGEMEEN 

Fiets- en voetpaden aanleggen en onderhouden 

veilig verkeer voor fietsers en wandelaars  

Meer fiets-, wandelpaden aanleggen (5x) 

betere bereikbaarheid tussen het platteland en de dorpskern per fiets en te voet. 

aanleggen trottoirs/parkeerplaatsen in nieuwe verkavelingen 

meer veiligheid voor voetgangers en fietsers 

 FIETSPADEN 

meer fietspaden (4x) 

Fietspaden op drukke wegen! Beschermde fietspaden (2x) 

fietspad fleriskotstraat!!! (12x) 

Fietspad aanleggen in fleriskotstraat,dat zouden veel toeristen en Leffingenaars graag zien 

fietspad aanleggen tussen Fleriskotstraat en kerkhof 

fietspad verlengen van leffingestraat tot aan fleriskotstraat 

Fietspad Leffingestraat (2x) 

fietspad tussen Noordmolenlaan en Leffingestraat  

Fietspad langs Slijpesteenweg, fietspad naar Slijpe (9x) 

Heraanleg fietspad aan Noordmolenstraat (, een gedeelte voor fietsers en een gedeelte voor 

voetgangers) (2x) 

fietspad tussen leffinge en middelkerke shopping center aanleggen (5x) 

een fietspad in de Dorpsstraat (2x) 

fietspad Zevekotseteenweg 

fietspaden tot in middelkerke en deelgemeenten vb Wilskerke (2x) 

veilige fietsroutes tussen Middelkerke en Leffinge 

oversteek fietspad leffingestraat, dwarsen Torhoutsestwg/Leffingestraat(auto)Dorpsstraat tss kb-

bank tot bijna aan brug kunnen kinderen het verschil zien tss autoweg en het voetpad??zeer 

gevaarlijk, hoeveel spiegels moeten daar nog afgereden worden??? 

Gevaarlijke situatie va. brug tot Barloke voor fietsers  

Fietsers aan kruispunt Vaartdijk Noord en Dorpsstraat: gevaarlijke situatie met doorgaand verkeer 

Leffinge naar Slijpe. 

onderhoud fietspad langs vaart 

meer fietspaden promoten 

 FIETSPAD OUDE TRAM/KERKWEGEL HERAANLEGGEN 

algemeen en onderhoud (15x) 

verlichting (12x) 

bedekking (asfalt, uitstekende wortels wegdoen, effenen) (6x) 

niet omrijden, oostende, middelkerke (vb vakantiejob) (2x) 
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minder bomen  

 VOETPADEN  

meer voetpaden in de wijken 

verbeteren voetpaden  

verbreden voetpaden (2x) 

brede voetpaden dorpsmolenlaan 

de beplantingen op de voetpaden hinderen de mensen, speciaal jonge mensen met kinderwagen 

Trottoirs moeilijk voor gehandicapten (3x) 

toegankelijk maken trottoirs, vrije voetpaden zonder beplanting (2x) 

sommige voetpaden ontoegankelijk bvb Groenhagestraat, geparkeerde auto's! (2x) 

meer voetpaden langs de Fleriskotstraat. 

Deftige voetpaden en fietspaden in kleine straten 

in woonzones overal voetpaden (2x) 

langs 1 kant voetpad in Dorpsmolenstraat 

voetpaden in de Dorpsstraat (2x) 

Voetpaden Dorpsstraat levensgevaarlijk (3x) 

bredere trottoirs in Dorpsstraat (3x) 

 BUSLIJNEN  

meer bussen, zorgen voor meer openbaar vervoer  (16x) 

Meer bussen op betere uren, bv. geen 5 min na elkaar. 

Zorgen dat alle mensen kunnen genieten van openbaar vervoer 

de geschrapte lijnen moeten terug want deze zitten nu te vol 

de buslijn op het uurrooster aanpassen 

herzien van de busregeling met De Lijn 

een betere busverbinding door de week 

Betere busverbindingen school en werk en aansluiting trein 

meer bussen lijn 60 (4x) 

Bus 63 & 53 betere uurtabel opstellen(nu rijden ze soms samen en dan 2 uur niets)  

Buslijn 60 zoals vroeger om het uur vanaf 6.30h  

De lijn 60 's morgens vroeger laten rijden 

beter openbaar vervoer naar Oostende (vooral voor schoolgaande jongeren, dubbele bus) (11x) 

meer bussen naar Oostende i.p.v een paar uur tussen elke bus.  

Meer bussen inzetten van en naar Oostende.  

meer bussen nr Oostende lijn 53 of 60/ 

meer bussen van en naar Oostende 

meer bussen naar Middelkerke (5x) 

met de bus rechtstreeks van Leffinge naar Middelkerke (4x) 

verbinding van Leffinge naar Middelkerke met lijnbus 60 vb Leffinge kerk-wilskerke-Middelkerke 

gemeentehuis, naar shoppingcentrum - naar Oostende station 

betere busverbinding met Gistel (3x) 

betere busverbindingen naar andere gemeenten 

 Lijnbus langs Vaartdijk Zuid met halte 
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aansluiting openbaar vervoer bevorderen 

 
BUSSEN - AVOND 

meer nachtbussen - algemeen (2x) 

meer nachtbussen in het weekend (2x) 

meer nachtbussen tijdens de week  (3x) 

onmogelijk om s'avonds van oostende met bus terug te keren. taxi terug is 20 euro.. EEN 

SCHANDE!!! 

Leffinge is een uitgaansdorp en na 22u zijn er geen bussen meer terug naar Oostende 

 BUSHOKJE 

Bushokje kerk - algemeen (het is de schande van het dorp, het gemeentebestuur wordt uitgenodigd 

daar elke dag te komen staan) (4x) 

Bushokje kerk - gesloten (wind- en waterdicht, het tocht enorm) (7x) 

Bushokje kerk - vuil (vies, kuisen, banken) (4x) 

Bushokje kerk - betere banken (4x) 

bushokje in groenhaghestr 

2 bushaltes aan de oostkant.  
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THEMA VRIJE TIJD 

 LEFFINGE LEUREN   

bewonerskaart tijdens LL 

Een doorrijkaart geven aan de moutstraat bij leffingeleuren. 

De prijzen voor Leffingeleuren laten dalen. Eventueel gratis voor inwoners Leffinge. 

De tickets voor Leffingeleuren veel goedkoper maken. Eventueel gratis ingang voor inwoners 

van Leffinge. 

De inwoners een gratis toegangsticket bezorgen voor Leffingeleuren en de inkomprijzen zijn te 

duur. 

Automatisch zorgen voor een bewonerskaart voor de bewoners bij festivals zodat de mensen 

ten minste bij hun huis geraken als ze gedaan hebben met werken want dit laat te wensen 

over. 

Leffingeleuren buiten dorpskom 

Leffingeleuren weg, een wijk is geen plaats voor zulke activiteiten 

Leffingeleuren uit dorpskern verwijderen, hoort buiten Leffinge, vb. voetbalplein of weide 

festival leffingenleuren niet i/d wijk, we kunnen niet door deze optredens, moeilijk bereik voor 

ziekenauto, brandweer, het festival moet buiten het dorp gebeuren 

leffinge leuren buiten het dorp organiseren 

leffingeleuren ergens anders/ afval van leffingeleuren opruimen aan de vaart. 

LL afschaffen of buiten de dorpskern organiseren 

LL afschaffen, overlast, geurhinder, vandalisme. Er wordt geen rekeing gehouden met de 

burgers en het draait alleen maar om geld. 

afschaffen Leffingeleuren 

afschaffen Leffingeleuren 

afschaffen Leffingeleuren/signalisatie LL slecht schade a eigen wagen vorig jaar 

Leffingeleuren afschaffen pal in het dorp, wegens overlast, geluidshinder en vandalisme door 

jongeren ; Leffingeleuren moet uitwijken naar een locatie buiten het dorp. 

Leffingeleuren afschaffen. Enkelingen hebben er baat bij, maar een grote meerderheid heeft 

er last van. Past niet in een dorp die milieuvriendelijk is 

LL uit de dorpskern 

 JEUGD 

Meer activiteiten voor de jeugd, vooral woensdagnamiddag en weekend (teveel kinderen 

zitten achter hun PC en halen slechte dingen uit. 

alles, zorgen dat de jeugd ook iets heeft 

meer activiteiten voor jongeren, het is hier saai (2x) 

meer plaatsen voor jongeren 

Plaats waar jongeren kunnen samen komen voorzien. Hierdoor zullen er minder klachten 

komen over de zogenaamde 'Straatjongeren' 
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JEUGDBEWEGING 

Betere infrastruteur voor de jeugd bewegingen. 

chirolokalen opknappen en een bergruimte voor kampmateriaal 

Chirolokaal leffinge aanpassen aan de noden van de hedendaagse jeugdbeweging 

meer activiteiten door jeugdbewegingen 

verbetering van infrastructuur van de Chiro, aanpassen . aan de noden van 

hedendaagsewerken van een jeugdbeweging. 

volledige renovatie chirolokalen, reeds 3x schouwbrand en ng steeds geen initiatief van 

gemeente om dit te voorkomen ondanks jarenlang aandringen van chiro. ook de lokalen vd 

kerkfabriek worden gebruikt als stokage, moeten aan chiro worden overgedrag 

 MOLEN   

De molen als horecazaak mr in concessie. 

de groenhagemolen restaureren 

maak vd molen GEEN horecazaak 

groenhage molen niet restaureren 

de molen restaureren 

molen restaureren 

 DE ZWERVER   

de Zwerver terug in handen geven van een verantwoordelijke uitbater die van het café 

opnieuw een aangename ontmoetingsplaats maakt met regelmatige openingstijden(voor oud 

en jong), geen muziekcafé 

De infrastructuur in zaal de zwerver zodat de mensen die er rond wonen geen last hebben van 

wildparkeren en ook de basgeluiden door merg en been gaan zodat de kinderen er wakker van 

worden 

geluidsoverlast van de zwerver aanpakken,  

de Zwerver terug aan Ronny geven 

 SCHIPPERSHUIS    

Een nieuw Schippershuis -  

een ontspanningslokaal 

Het Schippershuis opnieuw bouwen!! 

Het Schippershuis opnieuw bouwen!! 

het schippershuis terug uit de grond stampen 

Het ter ziele gegane café schippershuis was een ontmoetingsplaats voor veel leffingenaars 

jong en oud. De verbouwingen van de oude molen zou kansen kunnen bieden om die leemte 

op te vullen. 

T'schip terug opbouwen 

Ontmoetingsplaats zoals het Schippershuis 

schippershuis terug zetten 

Taverne terug aan Rode Lichten Schippershuis 2 

terug een volkscafé zoals het schippershuis 

Zorgen voor het behoud van een gezellig café, vb. 't Schippershuis. 

meer gezellige cafés zoals 't Schippershuis vroeger 
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OVERIGE 

in de zomer meer activiteiten in Leffinge organiseren 

meer activiteiten organiseren 

Activiteiten voor jong en oud (3x) 

Activiteiten voor ouderen (uitstappen). 

meer activiteiten inzake het verenigingsleven 

het verenigingsleven en vzw's nog beter ondersteunen 

meer samenwerken met deelgemeentes zoals activiteiten van de verenigingen de KVLV of de 

boerenbond ofzo 

rommelmarkt organiseren (2x) 

meer concerten en theater 

een jaarlijks dorpsfeest organiseren. 

nieuwjaarsdrink met inwoners en burgemeester 

één keer per jaar een straatfeest organiseren om de onderlinge banden te verstevigen. 

Terug fanfare in Leffinge 

skateparkje 

Renovatie van 't Centrum, vernieuwen meubilair(stoelen die ongemakkelijk en ouderwets 

zijn)aankoop vaatwasser (een enorme karwei voor de dames) 

Afbouw OLV Kerk Leffinge 

sport 

Tennisplein + meer sportfaciliteiten (x2) 

verlichting voorzien op voetbalveld de bonte pier 

gratis fietsverhuur (x2) 

inzetten recreatief toerisme: fietspaden,… meer promoten (2x) 

groot bord ad kerk van Leffinge met affiches vd zwerver of andere activiteiten 

Een recreatiepark (lopen, mountainbike) met looppistes  

Het motorcafé Red Devils clubhuis sluiten (dit brengt alleen maar last) en in de plaats ervan 

een restaurant  

De Red Devil sluiten (vroegere Malpertus). 

sluiten en hergebruik van red devels clubhuis  
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THEMA LANDBOUW, LANDSCHAP EN MILIEU 

 HONDEN & KATTEN 

Afgezette zone waar honden los mogen lopen.  

Loopweide voor honden of afgezet perceel  

Netheid - Minder hondenpoep. 

een paal met zakjes voor hondenpoep  

probleem hondenpoep aanpakken 

hondeneigenaars strenger vastpakken op hondenpoep 

beleid zwerfvuil gedrag hondenbaasjes 

misschien meer vuilnisbakken: loop soms 1 uur rond met hondenpoepzak  

hinder blaffende honden aanpakken 

blaffende honden lawaai aanpakken 

aanpakken van lawaaihinder door huisdieren 

Dagen en nachten blaffende honden: baasjes strenger aanpakken 

zwerfkatten 

zwerfkatten controleren 

aanpak zwerfkatten 

Verplichte sterilisatie of castreren van katten eigen poes eigen verantwoordelijkheid. 

loslopende katten op straat  

 LANDBOUW 

de landbouw(ers) helpen 

betere bereikbaarheid voor landbouw en respect voor de landbouwers 

 De landbouwwegen herstellen. 

De landelijke wegen goed onderhouden en tijdig vermaken (niet te lang wachten om in te 

grijpen). 

Alle wegen toegankelijk maken voor landbouwvoertuigen - Meer opkomen voor de 

landbouwers. 

Stoppen met landbouwers hun grond af te pakken voor fietspaden 

Stoppen met landbouwers hun grond te onteigenen voor fietspaden en zo een politieke 

carrière opbouwen o.a. voor meer stemmen te behalen bij de werkende klasse. 

Geen landbouwgrond meer onteigenen of zo nodig andere gronden helpen bezorgen. 

 De landbouwers verbieden na 21 uur en op feestdagen 's morgens om 6 uur op hun land te 

werken. 

Controle bemesting akkers zodat niet zoals nu de mest 3 cm boven op de grond staat. 

Inrijden moet nageleefd worden 

Controle op bemesting (gier varken of koe) - Beperken sproeien akkers - Niet vergeten dat 

we in een kwetsbaar gebied zitten. 

Meer opkuisen van slijk aangebracht door landbouwers. 

 GROEN 

meer groen (x14) 

Openbaar groen   

meer aandacht voor natuur en milieu 
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 Behouden natuur 

waar blijft het groen! 

beplanting enkel in groene zones 

zoveel mogelijk groene zone bewaren 

 Laat Leffinge zijn mooie, rustige, groene omgeving behouden 

 meer groen in plaats van nieuwe villawijken 

Meer groen zodat we kunnen picknicken op het gras of uitrusten als we hebben gefietst of 

gewandeld 

meer groen, openstellen tuin notaris als park 

De buurt rond Leffingebrug sfeervoller maken door meer groen  

de buurt rond leffingebrug sfeervoller maken door bvb meer groen 

de bomen in de wijk rond de ieperleedstraat verwijderen, ze beschadigen de tuinen en de 

omheiningen 

de bomen verwijderen die de bewoners hinderen door hun wortel groei in de tuinen tercht 

komen en alle vocht in de zomer weg zuigen uit de grond en ook de omheiningen kapot 

duwen 

bomen meer snoeien 

beter onderhoud van de groenvoorzieningen 

meer groen en afvalbakken, straten meer laten kuisen 

geen aankoop voor bloemen langs de weg, geen onnodig geld uitgeven voor bv. 

kunststukken voor de rotondes, feestjes waar de inwoners niets aan hebben 

Een bos aanmaken 

bos aanplanten cfr Oostende,  

een groene zone aanleggen, klein park 

 aanleggen van wandelpark of bos 

aanleggen van een bos of park 

gras wordt niet onderhouden door gemeente, wordt verwacht van bewoners dus liever 

parkeerplaatsen.  

Vlugger grasbermen maaien! 

bermen langs vaartdijk noord 

mooie beplanting zonder oude wc potten 

 Verlichting, wortels van bomen verwijderen, snoeien 

 AFVAL EN ZWERFVUIL 

netheid in de gemeente 

Proper Leffinge - Dorpsstraat vuil. 

netheid in de gemeente en niet alleen hoofdstraat 

opkuis straat + dorpsplein na optredens 

Zwerfvuil aanpakken vooral langs de fietsroute! 

Een properder Leffinge - Ligt er zeer vuil bij de laatste tijd - Vb. Afhalen signalisatie van 

voetpaden - Ander materiaal dat rondslingert 

Camera plaatsen als toezicht en meer kuisbeurten. 

minder dure vuilniszakken 

meer vuilnisbakken, evt blikvangers 

Meer vuilnisbakken plaatsen 
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nieuwe vuilnisbakken 

meer openbare vuilnisbakken 

2keer per jaar een containerdag organiseren vr inwoners die niet tot bij het containerpark 

geraken 1 in maart-april 1 na Leffinge Leuren op het LL plein 

2xper jaar speciale opening containerpark vr landbouwplastiek 

 OVERIGE 

afwatering, riolering 

de riolen in de papegaaistraat 

regelmatig rioolputten kuisen rond kerk en Dorpsstraat 

Onderhoud van de grachten (2x) 

Ik heb last van ratten: betere bestrijding 

Ik zou ervoor zorgen dat Leffinge een dorp blijft, dat wil zeggen dat er meer groen en 

landbouw moet zijn en minder nieuwbouw. 

meer controle op brandjes (buurman brand alles op in de allesbrander), nog niet altijd in 

ploegen van mest 

vraag 7: wildplassen tegengaan 

een openbaar toilet 

meer zitbanken 

pleziervaartuigen niet om de haverklap laten doorvaren 

Alle werklozen doen helpen bij de reinigingsdiensten en groendiensten containerparken enz.  

Zoveel mogelijk de landelijke sfeer behouden,  

behoud vd huidige dorpskern 

het stuk in de Dorpsstraat dat uitkomt op de brug is nogal vies 

betegeling paden kerkhof 

stoppen uitbreiden industrie en vlieghaven richting Leffinge 
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THEMA INFORMATIE EN PARTICIPATIE 

BURGERPARTICIPATIE - LUISTEREN 

Eerst luisteren naar de plaatselijke bevolking en dan pas 'in overleg' een verandering of 

aanpassing voorstellen. En niet denken als een Middelkerkenaar die leeft van het toerisme. 

Luisteren naar de plaatselijke bevolking - Wensen en grieven van de plaatselijke bevolking. 

Luisteren naar de inwoners of ze willen dat hun café platgesmeten wordt om er vervolgens een 

lelijk gedrocht op te zetten. 

meer luisteren naar echte Leffingenaren ipv sommige aangespoelden 

meer luisteren naar oude Leffingenaren en nieuwe en jonge Leffingenaren minder bevoordelen 

regelmatig luisteren naar de Leffingenoaren 

meer in contact komen met de bevolking, meer luisteren naar de mensen in plaats van je zakken 

te vullen 

 BURGERPARTICIPATIE  - ALGEMEEN en VOORSTELLEN 

referendum en inspraak beslissingen 

zouden ze de burger betrekken bij het opmaak van plannen in Leffinge? 

gevolg geven aan dergelijke enquêtes of vragenlijsten 

zoals in Oostende: wijkraad houden een paar keer per jaar, waardoor de burger meer informatie 

en inspraak bekomt over het leven in zijn/haar woonomgeving. Dat zou super zijn! 

Laat de inwoners van Leffinge aanvoelen dat ze even belangrijk of zelfs nog belangrijker zijn als de 

toeristen in de badplaatsen 

meer aandacht voor het hinterland. nu te dure investeringen voor de kustgemeenten. O.a. 

kunstwerken 

Deze enquête is een mooi initiatief - Ik ben blij dat mijn stem gehoord wordt. 

meer mijn gezicht tonen en mensen aanspreken en niet alleen bij verkiezingen - Leffinge bestaat, 

niet alleen toeristisch Middelkerke (vb Oostende, Gistel en Oudenburg) 

meer bij de gewone mensen komen. 

 COMMUNICATIE VANUIT HET BESTUUR 

betere communicatie naar de bevolking toe, zeker rond wegenwerken en diensten 

Duidelijke communicatie naar elke inwoners hoe niet alleen op plaatsen waar je moet inkopen 

om iets te weten te komen. Niet iedereen beschikt over een PC- ouderen!!  

Nog betere bekendmaking van alle gebeurtenissen (inkomsten en uitgaven Leffinge) 
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OVERIGE 

 

BELASTINGEN 

minder belastingen 

minder gemeentebelastingen 

minder gemeentetaksen 

minder grondbelastingen 

minder taks betalen 

minder tax 

gemeentebelastingen en opcentimen verlagen 

  

OVER CONTACT TUSSEN INWONERS 

meer loyaliteit onder alle burgers 

bewustmakingscampagne dat positieve participatie gelukkiger maakt dan verzuurd negativisme 

Daar wil ik mij liever niet over uitspreken! Leffinge is mooi, maar er kan wat veranderen. 

verdraagzaamheid en respect. Voor de rest zwijg ik. 

   

T.A.V. BESTUUR 

bekwame mensen aanvaarden om beslissingen te nemen (zie langdurig openbreken Dorpsstraat) 

meer sociale politiek-meer aandacht voor milieu en gezondheid en verkeersveiligheid 

dat alle politiekers meer belastingen moeten betalen 

de graaicultuur afschaffen 

enkel efficiënte aankopen doen 

geen geld buitensmijten  

Geen vriendjespolitiek: ieder gelijk voor de wet! 

het ganse schepencollege 

iedereen gelijk. geen 2 maten en gewichten. meer controle op gemeentepersoneel. 

de huidige burgemeester en zijn ploeg feliciteren voor de huidige inzet en resultaten 

  

OVERIGE 

ik weet dat een burgemeester het zeer druk heeft maar toch zou ik meer aandacht en meer 

bezoeken besteden aan zieken, ouderen en gehandicapte mensen van de inwoners van Leffinge 

Deze enquête is een mooi initiatief - Ik ben blij dat mijn stem gehoord wordt. 

Afbraak Malpertuus en motors weg uit Leffinge. Horen niet thuis in ons vredig dorp. 

Een aanvraag voor 1 extra lamp aan onze deur ging niet (te duur)??? 

Die punten die het meest aangeduid zijn door de bewoners. 

een reuze dorpsfeest op mijn verjaardag 

geen opties 

mijn loon 

IMMO zucht aan banden leggen 

een huisje kopen in het zuiden en me niet meer tonen in Leffinge: wat heeft hij de zelfstandige 

reeds aangedaan 

luisteren naar gemeentepersoneel 

meer aantrekking voor eigen bewoners 
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meer controle op vandalisme 

Strenger toezien op geweld en drugs. 

Ondernemende burgers ondersteunen. 

Dat de wijkagent harder(meer) mag optreden 

Een wijkagent die niet aan vriendjespolitiek doet Voor de ene kan alles en voor de andere niets 

  

DE VRAAG LETTERLIJK BEGREPEN… 

Ben geen burgemeester 

geen ambitie in die richting 

iets wat je nooit zal worden hoef je niet op te antwoorden, ik zou geen burgemeester willen zijn 

ik denk niet dat ik het ooit zover zal brengen 

Ik vind dit een stomme, kinderachtige vraag 

Mijn armen zijn te kort om burgemeester te worden. 

  

POSITIEVE REACTIES/NIETS VERANDEREN 

alles is bijna goed 

Niemendal 

Niet erg veel 

Niet zagen en klagen, kan iedereen blijven doen 

niets het is in orde zoals het is, laat het a.u.b. zo....  

Niets! Het is er goed wonen. 

niets,  

Niets, de huidige doet zijn werk goed ! 

niets, is ok 

Leffinge is niet zo slecht dat er grote veranderingen moeten komen 

mag blijven zoals nu 

Dorp is ok. 

niets, Leffinge is aangenaam om te wonen 

voorlopig blijven zoals het is 

Alles is goed zo: - Leffinge vind ik goed wonen - we zijn veel te veel verwend 

tevreden tussen mijn dorpsgenoten, geboren in Leffinge, naar school geweest in Leffinge, gewerkt 

tussen mijn dorpsgenoten, mooie dagen beleefd gerouwd in Leffinge en een huisje gekocht in de 

papegaaistraat op 2 februari 1952 en woon daar graag 

feitelijk niets, alles is volgens mij ok; ik hou van dit dorp na een drukke dagtaak i/d stad terugkeren 

naar de natuur, rust en stilte, heerlijk zalig 

het een mooi en rustige omgeving. Voor te wonen zeker niet te veel meer veranderen voor het 

rustige Leffinge, het rustige Leffinge BLIJVEN 

ik zou het laten zoals het is 

….voor de rest is alles perfect we zijn trotse Leffingenaren! 
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