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Beste inwoner van Leffinge,

Voor mij liggen –vers van de pers– de resultaten van het leefbaarheidsonder-

zoek DORP inZICHT Leffinge. Dat Leffinge een dorp is waar het aangenaam 

wonen is wist ik eigenlijk al langer, maar nu is het ook officieel: maar liefst 96% 

van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, zeggen graag in Leffinge te 

wonen en maar liefst 60% van de Leffingenaren hebben de moeite genomen  

om de vragenlijst in te vullen en aan de vrijwilligers terug te bezorgen.  

Chapeau! Dit is echt een zeer goed resultaat. 

Ik wil ook graag de grote vrijwilligersgroep te bedanken voor hun inzet.  

Hun enthousiasme en doorzettingsvermogen hebben ervoor gezorgd dat  

DORP inZICHT Leffinge nu reeds een succes mag genoemd worden.  

De vrijwilligersgroep een beetje kennende weet ik ook dat ze het gemeentebe-

stuur zoveel als nodig zullen herinneren aan de wensen van de Leffingenaren 

die in deze folder verder uitvoerig worden toegelicht. Want dat is tenslotte ook 

de bedoeling: DORP inZICHT wil immers het bestuur en de inwoners dichter bij 

elkaar brengen, wat trouwens ook de wens is van heel wat Leffingenaren.

Is alles dan peis en vree in Leffinge? Neen, de resultaten van de bevraging 

tonen aan dat er in Leffinge nog werk aan de winkel is.  De problemen in  

de Dorpstraat zijn helaas nog niet allemaal opgelost, de verkeersdrukte en de 

verkeersonveiligheid zijn nog steeds een pijnpunt, er is nood aan bijkomende 

sociale woningen en er is –nu zeker– dringend nood aan aangepaste infrastruc-

tuur voor de jeugdbewegingen. Ik maak dan ook graag van deze gelegenheid 

gebruik om alle inwoners van Leffinge op te roepen om de Chiro – die haar 

lokaal zoals u weet door een brand heeft verloren– op alle mogelijke  

manieren te steunen, net zoals het bestuur zal doen wat nodig is.  

De Chiro verdient het echt!

Uit de resultaten blijkt gelukkig ook dat de Leffingenaren geen verzuurde  

klagers zijn, wel integendeel. Er worden tal van voorstellen gedaan om het 

leven in het dorp nog aangenamer te maken en om bestaande problemen op te 

lossen. Leffingenaren houden van hun dorp, en willen zich er ook voor inzetten. 

Om af te sluiten nog dit: het zal u waarschijnlijk ook totaal niet verbazen dat 

leffingenaren –jawel– van feestvieren blijken te houden. Houden zo!

Veel leesplezier!

Geert Verdonck, schepen van samenlevingsopbouw

DORP inZICHT
voorwoord



 Wie vulde de vragenlijst in?

Er werden 2047 vragenlijsten uitgedeeld, waarvan er 
1213 terug werden opgehaald. Dit betekent een res-
pons van bijna 60%: een succes voor zo’n groot dorp!

De meerderheid van de ondervraagden is tussen 25 
en 59 jaar oud. 17% van de ondervraagden is tussen 
de 12 en 24 jaar, 31% is 60 jaar of ouder. 

Iets meer vrouwen dan mannen vulden de vragenlijst in.

De inwoners van Leffinge zijn erg honkvast: slechts 13 % van de ondervraagden woont 
minder dan vijf jaar in Leffinge.

Het merendeel van de ondervraagden woont in het centrum van Leffinge (westkant, 
oostkant en Dorpsstraat-Leffingestraat). De anderen wonen op het platteland buiten 
de bebouwde kom en over de vaart.



 Wonen en leven in Leffinge

Waarom woont men graag in Leffinge?   
De meeste ondervraagden (75%) wonen graag in hun woning. Daarnaast woont 55% 
graag in de aangename woonomgeving van Leffinge. 35% van de ondervraagden vindt 
het contact met buren en dorpsgenoten belangrijk. 

Welke ongemakken ervaren Leffingenaars?
Vier op de tien personen heeft nergens last van.
De grootste ergernissen zijn de verkeersdrukte (22%), hondenpoep (16%)  
en het tekort aan goed verspreide openbare vuilnisbakken (19%).

Maken de Leffingenaars zich zorgen om storend gedrag?
Wat opvalt is dat 59% van de ondervraagden zich geen zorgen maakt over  
storend gedrag.
Daarnaast is 18% van de ondervraagden bezorgd om diefstal. Echter, dit is een  
overbodige zorg: gegevens van de lokale politie geven aan dat er maar zelden  
inbraken gebeuren. Leffinge is dus zeker een veilig dorp. Ook het aantal problemen 
met jongeren die voor overlast zorgen is de laatste 10 jaar sterk verminderd.  
Hierbij spelen wellicht een goede sociale controle en de regelmatige aanwezigheid 
van de lokale politie een belangrijke rol.

Door welke maatregelen kan de woonomgeving  
verbeterd worden?
Top zes:
•	39%	van	de	mensen	vraagt	meer	fietspaden.	Deze	vraag	wordt	voornamelijk	gesteld	

door mensen die op het platteland wonen.
•	22%	wenst	dat	extra	vuilnisbakken	geplaatst	worden
•	21%	vraagt	verkeersbeperkende	maatregelen	
•	20%	vraagt	meer	en	betere	bushokjes



•	18%	vraagt	meer	groen	
•	17%	wenst	een	extra	speelplein.	De	werkgroep	Dorp	inZicht	dacht	dat	een	extra	

speelplein misschien kan in de Dorpsmolenstraat (westkant dorp) en in de vogelwijk 
nabij de Leeuwerikenstraat. Een speelplein kan in combinatie met petanqueplein een 
leuke	ontmoetingsplaats	worden.	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.

Wat vinden de dorpsinwoners over  
de woningen in Leffinge?
56% van de ondervraagden vindt dat de  
woningen in Leffinge goed zijn.  
De meeste ondervraagden willen dat Leffinge zijn  
dorpskarakter behoudt.  
Vaak kwam de opmerking om geen appartementen  
toe te laten of om het aanleggen van nieuwe  
bouwpercelen te stoppen.

35% van de mensen wil meer (betaalbare) sociale  
koop- of huurwoningen en 26% vraagt om meer  
woningen voor ouderen of minder mobielen.  
Wellicht zit de vergrijzing van het dorp hier  
wel voor iets tussen.



 Dienstverlening en voorzieningen

De meerderheid ziet inkopen bij lokale handelaars als dé manier om hen te steunen, 
maar toch winkelen driekwart van de mensen liever buiten Leffinge omwille van de 
keuze en de prijs. 

De scholen kunnen een bijdrage leveren aan  
het dorpsleven door hun lokalen en speelplaats 
ter beschikking te stellen en activiteiten voor  
de dorpsinwoners te organiseren.

Velen vinden een openbare ontmoetingsplaats  
belangrijk, en wensen hier graag iets te kunnen  
drinken en gratis toegang te krijgen tot  
draadloos internet. Ook een zitdag van diensten, zoals ziekenfondsen, zou heel  
welkom zijn. Het tijdstip waarop mensen naar de ontmoetingsplaats zouden komen,  
is verdeeld. Zowel namiddag, avond als weekend scoren  
ongeveer evenveel.

Er is geen nijpend tekort aan 
kinderopvang: slechts  
de helft van de mensen vulde 
de vragen hierover in.  
Van de mensen die de vraag 
wel invulden vindt 60 %  
dat er geen nieuwe  
voorzieningen nodig zijn.

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. 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.



 Openbaar vervoer

Zeker een derde van de inwoners gebruikt  
regelmatig de bus. Ze gebruiken dit vooral  
voor hun vrije tijd (30%) en om te winkelen  
(20%). 

68% van de dorpsinwoners zouden meer  
de (lijn)bus nemen als er verbeteringen  
zouden gebeuren. Er wordt vooral gevraagd  
naar een goede verbinding met Middelkerke,  
meer bussen per dag en betere vertrek- en aankomsttijden. Het zijn vooral de  
12 tot 24-jarigen, dus de schoolgaande jeugd, 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.

De belbus, en voornamelijk de bestemmingen, het uurrooster en de reservatiemo-
gelijkheden, zijn blijkbaar niet zo bekend. Slechts 1/5e van de mensen zegt dat ze 
de belbus voldoende kennen. Zo’n 25% van de inwoners zou over de belbus meer 
informatie willen.



 Te voet en met de fiets

De inwoners van ons dorp wandelen en fietsen graag. Ruim 50% vindt de aanleg en 
het onderhoud van wandel-, fiets- en ruiterpaden, de kanaaloevers en de kerkwegels 
belangrijk.

Vooral het weer en het gebrek  
aan (veilige) fietspaden zorgen  
ervoor dat de eigenaars hun  
fiets op stal laten staan.  
Het zijn vooral 12 tot 15-jarigen 
en 65-plussers die vinden  
dat er een gebrek is aan  
(veilige)fietspaden.

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 kruisten dit aan, wat wijst op hun betrokkenheid met anderen.

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’  
tussen de Noordmolenlaan en de  
Leffingestraat naar voor geschoven.  
De meesten (56%) wensen het verbod 
op bromfietsen te behouden.



 Verkeer in Leffinge

Verkeersproblemen in Leffinge  
Er wordt door de ondervraagden vooral  
over de Dorpsstraat geklaagd. Het gaat  
vooral over: te veel, te snel en te zwaar  
verkeer, en over structurele ongemakken.  
Het is opmerkelijk dat iedereen die de  
vragenlijst invulde, deze vraag  
beantwoordde.

Gevaarlijke verkeerspunten in Leffinge
58% van de mensen vindt de Noordhoek (kruispunt Leffingestraat / Torhoutsesteen-

weg) een gevaarlijk kruispunt. De Leffinge-
brug scoort 40% en de Dorpsstraat 30%. 
Er is een opvallend lage score voor de 
Vaartdijk-Zuid (10%). Uit gegevens van de 
lokale politie blijkt echter dat vooral Vaart-
dijk-Zuid en de Leffingebrug de gevaarlijkste 
punten zijn. Let wel: zowel de Dorpsstraat 
als de Leffingebrug waren een tijdlang 
gesloten voor verkeer, waardoor de cijfers 
een vertekend beeld kunnen geven. Voor de 
hoge scores voor de Noordhoek kunnen we 
wijzen op de moeilijkheden om er op drukke 
momenten over te steken.

Gewenste verkeersmaatregelen 
De vraag om aanpassingen sluit volledig aan 
op de gemelde gevaarlijke verkeerspunten: 
55% wenst een rotonde aan de Noordhoek, 
43% wenst dat het zwaar verkeer vermindert 
en 29% wil graag 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 west- en oostkant van Leffinge wonen.
Veel dorpsgenoten wensen ook 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.



 Vrije tijd

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. Daarnaast 
zegt 46% van de bevolking zich niet te willen aansluiten bij een vereniging. Enkel een 
wandelvereniging zou op 178 geïnteresseerden kunnen rekenen.

Voor de grote groep jongeren in ons dorp vindt ruim 40%  
van de respondenten dat een goede infrastructuur voor  
de jeugdbewegingen en het onderhoud ervan belangrijk is. 

De dorpsinwoners vinden daarnaast vooral sportactiviteiten  
waardevol en wenselijk voor de jeugd. Over de kwaliteit  
van de sport- en spelinfrastructuur (De Barloke en het  
sport- en speelterrein aan de scholen) is iedereen ruim 
tevreden. 

Tenslotte vroegen we ook jullie mening 
omtrent de bestemming van de  
‘Groenhagemolen’. De helft van de 
ondervraagden wil een werkende molen 
met educatieve functie, eventueel in 
combinatie met een horecazaak (38%), 
een ontmoetingsplaats (27%), een 
museum	(26%)	of	een	expositieruimte	
(22%). 



 Landbouw, landschap en milieu

Wat kan er volgens de Leffingenaars  
gebeuren om de landbouw te steunen?  
Heel wat mensen stelden voor om een  
wekelijkse boerenmarkt van lokale  
handelaars te organiseren, anderen vinden  
het van belang dat er meer begrip is voor  
de landbouwers en hun werk. 

De dorpsbewoners storen zich aan  
rondslingerend afval: 76% van de mensen  
vindt het onderhouden van bermen en  
grachten belangrijk en 69% wil een vaste straatvager. Ook de vraag naar een  
campagne tegen zwerfvuil is groot (62%). Daarnaast zijn de inwoners van Leffinge 
tevreden met het onderhoud van straten en pleinen en tevreden over het openbaar 
groen. De trottoirs en het onderhoud van de hondentoiletten scoren minder goed.



 Informatie en participatie

Communicatie ligt de Leffingenaars nauw aan het hart: 100 % heeft de vragen over De 
Leffingenoare en De Sirene ingevuld. Meer dan de helft van de mensen leest beide pu-
blicaties zelfs van A tot Z. We kregen ook heel wat tips voor de Leffingenoare, waar-
onder meer persoonlijke verhalen en een betere lay-out. Momenteel mist de redactie 
hiervoor de nodige reporters en vormgevers.

De Leffingenaars geven de voorkeur aan deze beide publicaties om geïnformeerd te 
worden, maar 22% zou ook een dorpswebsite interessant vinden. Misschien voelt 
iemand zich geroepen om hier werk van te maken?

55% van de mensen wenst meer betrokken te worden bij de opmaak van plannen 
en beslissingen voor Leffinge. De dorpsinwoners vinden dat er meer geluisterd moet 
worden naar de Leffingenaars en dat de communicatie en informatie beter kan.



 Burgemeestersvraag

Een greep uit de vele antwoorden:

•	Ik	zou	niets	veranderen.	Alles	is	volgens	mij	oké.	Ik	hou	van	dit	dorp.	 
Na een drukke dagtaak in de stad terugkeren naar het dorp, naar de natuur,  
rust en stilte. Zalig!

•	Er	voor	zorgen	dat	Leffinge	een	dorp	blijft.	

•	Minder	nieuwe	verkavelingen	en	appartementen

•	Meer	sociale	woningen	en	betaalbare	woningen	voor	ouderen	en	jonge	gezinnen

•	Meer	groen,	zoals	een	parkje	met	een	speelplein

•	Luisteren	naar	wat	de	Leffingenaars	te	zeggen	hebben

•	Minder	openbare	werken	tegelijkertijd

•	Antwoord	vinden	op	de	pijnpunten	van	de	Dorpsstraat:	bestrating,	 
de hoge snelheden, het kruisen van verkeer, de veiligheid van de zwakke  
weggebruikers en parkeermogelijkheden

•	Aanpakken	van	schaatspiste	rond	de	kerk,	de	Noordhoek,	uitwijkmogelijkheden	 
op landelijke wegen

•	Meer	fietspaden	aanleggen

•	Meer	bussen,	overdag	en	‘s	avonds

•	Overleg	tussen	de	organisatoren	van	Leffingeleuren	en	de	dorpsinwoners

•	Een	leuke	ontmoetingsplek	voor	jong	en	oud

•	Meer	investeren	in	de	jeugd

•	Meer	horecazaken	en	winkels

•	Meer	vuilnisbakken	plaatsen

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

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



 Dorp inZicht Leffinge  
 aan de slag met de resultaten 

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



 Met dank aan alle vrijwilligers! 

Alle vrijwilligers en extra helpende handen van werkgroep Dorp inZicht: 

Geert Aneca, Céline Jacqmain, Steven Maes, José Vandecasteele, Luc Despodt,  

Katrien Vaneesen, Maria Boydens, Didier Gyselinck, Diederik Van Rillaer,  

Katrien Depoorter, Ingrid Lava, Kathleen Vansieleghem, Nele Moerman, Karoline Pire, 

Sigrid Dedeckere, Katrien Goemaere, Monique Hamers, Gwen Deprez, Marleen Decat, 

Johan	Lambert,	Vera	Ackx,	Rosa	Symoen,	Christine	Sanders,	Noël	Boedt,	 

Jean-Marie Barra, Hilde Huyghe, Eddy Casier, Kjell Van Rillaer, Joris Michiels,  

Sabine Casier, Joris Vaneesen, Robert Spegelaere, Bart Verdonck, Wim Symoen,  

Saskia Claeys, Edith Tavernier



 Meer weten?  

Er is ook een uitgebreid rapport met alle cijfers, grafieken en alle antwoorden  
op de burgemeestervraag. Het uitgebreid rapport kan opgevraagd worden bij  
Elyne Meulenbergs.

Wil je meewerken als vrijwilliger? Of heb je ideeën, vragen of suggesties over het 
leven in Leffinge?
Contacteer Elyne Meulenbergs op 0498 90 58 42  
of elyne.meulenbergs@middelkerke.be. 

Alle informatie is ook terug te vinden op  
de website van gemeente Middelkerke:  
www.middelkerke.be. 
Dorp inZicht is te vinden onder het thema  
‘welzijn en samenleven’.


