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Persvoorstelling - 24 oktober 2017 

 

DE GROTE GEMEENTELIJKE BEVRAGING 

 

Om van de inwoners van Groot Tielt hun mening te kennen over de huidige gang van zaken en te 

vernemen hoe we Tielt, Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle beter, mooier, aangenamer … kunnen 

maken, hield CD&V in Groot Tielt een grootscheepse bevraging.  

Dank aan de 859 gezinnen die de bevraging invulden, in het bijzonder diegenen die naast het 

beantwoorden van de vragen nog bijkomende opmerkingen en voorstellen noteerden. 

De gegevens werden reeds verwerkt voor Groot Tielt en per deelgemeente. Een verdere verfijning 

per wijk, buurt of zelfs straat is mogelijk. De bekomen resultaten dienen als basis voor onze huidige 

beleidsvoorstellen en vormen een kader waarin ons toekomstig beleidsprogramma wordt ingepast. 

 

Werkwijze 

In september 2016 gingen we van start. Na het centrum van Tielt doorkruist te hebben, trokken we 

naar de dorpskernen van de deelgemeenten. Om de twee weken werden een wijk doorkruist: de ene 

week werden de bevragingen in een aantal straten aan huis bezorgd, de week erna werden de 

ingevulde bevragingen aan huis opgehaald. Eind juli 2017 waren de kernen afgewerkt. In juli en 

augustus 2017 kregen de landelijke bewoners ook de kans de bevraging in te vullen. 

 

Inhoud  

De bevraging bestaat uit 2 delen.  

Een eerste deel handelt over de buurt. In 4 thema’s wordt gepeild naar de tevredenheid van de 

bewoners omtrent het verkeer, de veiligheid, de inrichting en aanwezige voorzieningen specifiek in 

hun woonomgeving.  

In een tweede deel komen algemenere beleidsthema’s aan bod die betrekking hebben op het 

volledige grondgebied. Hier kan de bevraagde aangeven  

• welke voorzieningen volgens hem/haar wel of niet voldoende aanwezig zijn 

• waarin hij/zij méér zou investeren of besparen 

• of hi/zijj tevreden is met de dienstverlening van de stedelijke diensten 

• of hij/zij akkoord gaat met bepaalde beleidsbeslissingen vanwege de huidige meerderheid. 
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Voor wat betreft Aarsele en Schuiferskapelle werden een aantal specifieke vragen gesteld. 

Respons 

We mochten in totaal 859 ingevulde bevragingen ontvangen. Waarvan 575 voor Tielt, 114 voor 

Aarsele, 82 voor Schuiferskapelle en 88 voor Kanegem. 

We waren verheugd te mogen vaststellen dat zovelen de bevraging heel nauwkeurig hadden 

ingevuld. Vooral de vele tekstuele aanvullingen met bedenkingen en suggesties zijn zeer leerzaam. 

Bij de verwerking was de vermelding van de straat waarin de bevraagde woont van groot belang. 

Deze vermelding laat ons toe de resultaten per deelgemeente, wijk of straat te bundelen en zo een 

zicht te krijgen op heel specifieke vragen vanwege de bewoners van een straat of buurt. 

 

Inhoudelijke resultaten 

 

VOOR GROOT TIELT 

 

Deel 1: Uw buurt: een verkeersvriendelijke, veilige en mooie woonomgeving 

Thema 1: verkeer 

56 % van de bevraagden geeft aan ontevreden te zijn over ‘de aanwezigheid’ van fietspaden. 

Opvallend is dat 30 % wijst op een totaal gebrek/volkomen afwezigheid van fietspaden (score 1).  

De helft van de bevraagden (49 %) voelt zich onveilig in het verkeer als voetganger of fietser. 26,3 % 

geeft een score van 1 of 2.  

Thema 2: veilige buurt 

Blijkbaar voelt de meerderheid van de bevraagden zich veilig in hun buurt.  

De aanwezigheid van gevaarlijke hindernissen op het trottoir en het niet ijs- en sneeuwvrij houden 

van de wegen blijkt dan toch voor 36 % een onveiligheidsgevoel te veroorzaken. 

Thema 3: mooie buurt 

Opvallend is de ontevredenheid over de staat van de trottoirs. 43 % geeft hier een score van 1 tot 4.  

73 % geeft aan dat er voldoende groen en open ruimte is in hun buurt, maar 1/3 wijst toch op het 

gebrekkig onderhoud van het aanwezige groen, de grachten en bermen en de staat van de straten 

(score 1 tot 4).   

Thema 4: voorzieningen in de buurt 

80 % van de bevraagden geeft aan dat er voldoende straatverlichting is in de buurt en 73 % vindt dat 

er voldoende opstaphaltes zijn in de nabijheid van zijn/haar woning ( score 6 tot 10).  

De tevredenheid betreffende de speellocaties en de aanwezigheid van zitbanken is dan weer 

geringer. 1 op 3 bevraagden wijst op een afwezigheid/gebrek aan speellocaties in de buurt en vraagt 

meer zitbanken ( score 1 tot 4). 
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Deel 2: Uw beleidsvoorstellen 

1. Aanbod algemeen. Er zijn voldoende … 

Voor 2 items geven de bevraagden overduidelijk aan dat ze in onvoldoende mate aanwezig zijn, 

namelijk fietspaden (slechts 25 % akkoord met het gegeven dat er voldoende zijn en 75 % niet 

akkoord) en de voorzieningen voor kortverblijf voor ouderen (slechts 17 % akkoord en 83 % niet 

akkoord) .  

80 tot 90 % is tevreden over het aanbod van sport- en ontspanningsmogelijkheden, culturele 

ontspanningsmogelijkheden, toeristische mogelijkheden, evenementen en mogelijkheden op het 

gebied van onderwijs/vorming/nascholing. 

2. Aanbod aan sociale voorzieningen 

Ook hier blijkt duidelijk dat vraag naar opvang voor bejaarden: 82 % wijst op een tekort aan 

opvangmogelijkheden (ook in kortverblijf) voor bejaarde ouders. 

De kinderopvang scoort duidelijk beter. 79 % geeft aan dat er voldoende opvang is voor de kinderen. 

3. Wanneer u het geld van de gemeente zelf zou mogen uitgeven, waaraan zou u méér besteden? 

Waarop zou u besparen? 

De top 5 van de investeringen: 1. Fietspaden en betere fietsvoorzieningen. 

                                                        2. Betere wegeninfrastructuur 

                                                        3. Verkeersveilige inrichting van de wegen 

                                                        4. Voorzieningen voor ouderen 

                                                        5. Netheid van de stad 

4. Dienstverlening 

De inwoners zijn tevreden over de dienstverlening van de diverse stedelijke diensten. Wel wordt 

gevraagd de openingsuren van in het bijzonder de centrale administratie en de BIB aan te passen 

en/of mogelijks te verruimen. 

5. Gaat u akkoord of niet akkoord met volgende door de huidige meerderheid genomen 

beslissingen? 

Van de 11 aangegeven belangrijke beslissingen kunnen er slechts een 3-tal op de goedkeuring 

rekenen van 1 op de 2 bevraagden: het laten rijden van de bussen over de markt, het doven van de 

straatverlichting ’s nachts en de verkoop van eigendommen van de stad. 

 1 op 3 bevraagden verklaart zich akkoord met de  verhoging van de parkeertarieven in de betalende 

zones en de verbreding van de Sint-Amandstraat. 

Bijna 9 op de 10 bevraagden kan zich niet akkoord verklaren met de vermindering van de 

mantelzorgpremie. Ook de premie voor de aankoop en renovatie van woningen wordt door 3 op de 4 

bevraagden afgekeurd. Velen betreuren op heden nog steeds de afschaffing van de ophaling van het 

groot huisvuil (84 % gaat niet akkoord). 
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                                                                        VOOR AARSELE 

 

Deel 1: Uw buurt: een verkeersvriendelijke, veilige en mooie woonomgeving 

Thema 1: verkeer 

2 op 3 Aarseelse bevraagden vinden dat er onvoldoende fietspaden zijn (score 1 tot 4). Liefst 40% 

geeft slechts score 1 (totaal gebrek aan). Slechts 1 op 5 is tevreden over de fietspaden (score 6 tot 

10). 2 op 3 is ook ontevreden over het veiligheidsgevoel in het verkeer als voetganger en fietser 

(score 1-4). Slechts 1 op 3 is tevreden over de parkeermogelijkheden (score 6-10). 

Thema 2: veilige buurt 

Feitelijke criminaliteit wordt slechts beperkt ervaren. Voor 4 op 10 vormen de gevaarlijke 

hindernissen op het trottoir en het ijs- en sneeuwvrij houden van de wegen een probleem. 

Thema 3: mooie buurt 

Ook in Aarsele leeft een grote ontevredenheid over de staat van de trottoirs (49% geeft score 1 tot 

4). Een kleine 60% vindt dat er voldoende open ruimte en voldoende groen aanwezig is (score 6-10). 

Thema 4: voorzieningen in de buurt 

2 op 3 wijzen op het gebrek aan voldoende zitbanken in de buurt. 64% stelt dat er voldoende 

straatverlichting is en 70 % is tevreden met de voldoende nabijheid van opstaphaltes voor het 

openbaar vervoer (scores 6-10). 

 

Deel 2: Uw beleidsvoorstellen 

1. Aanbod algemeen. Er zijn voldoende … 

Maar liefst 93% geeft aan dat er onvoldoende fietspaden zijn. 86% stelt dat er onvoldoende 

voorzieningen voor kortverblijf voor ouderen zijn en 69% dat er onvoldoende voorzieningen voor 

ouderen zijn. 74% stelt dat er onvoldoende parkeerplaatsen zijn.  

3 op 4 antwoordt dat er voldoende evenementen, culturele - en sport- en 

ontspanningsmogelijkheden zijn. 82% is tevreden over de mogelijkheden op het gebied van 

onderwijs, vorming en nascholing zijn en stelt dat er voldoende ontmoetingsruimtes voor 

verenigingen zijn.  

2. Aanbod aan sociale voorzieningen 

Maar liefst 92,50% antwoordt dat er onvoldoende opvang (ook in kortverblijf) voor de bejaarde 

ouders. 58% stelt dat er onvoldoende openbaar vervoer is.  

82% is tevreden over de voldoende opvang voor de kinderen.  
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3. Wanneer u het geld van de gemeente zelf zou mogen uitgeven, waaraan zou u méér besteden? 

Waarop zou u besparen? 

De top 5 van de investeringen: 1. Fietspaden en betere fietsvoorzieningen. 

                                                        2. Verkeersveilige inrichting van wegen  

                                                        3. Betere wegeninfrastructuur 

                                                        4. Openbaar vervoer 

                                                        5. Voorzieningen voor ouderen 

De top 3 is gelijkaardig met Groot Tielt. Vooral de hogere vraag naar meer investeringen in openbaar 

vervoer op plaats 4 valt op.  

4. Dienstverlening 

In Aarsele is men vooral tevreden over IBO Tanneke, de academie en de verruimde openingsuren van 

het stadhuis. De bezorgdheid over het voortbestaan van de bibliotheek komt ook aan bod. 

5. Gaat u akkoord of niet akkoord met volgende door de huidige meerderheid genomen 

beslissingen in Aarsele? 

71 % van de bevraagden is akkoord om de Delmerensmolen te slopen. Slechts 56 % van de 

bevraagden stelt dat de dorpskernvernieuwing voldoet aan de Aarseelse noden. 54 % is akkoord dat 

er onvoldoende speelruimte is in Aarsele.  

6. Gaat u akkoord of niet akkoord met volgende door de huidige meerderheid genomen 

beslissingen? 

Van de 11 beslissingen is er enkel voor het laten rijden van de bussen over de Markt een duidelijke 

meerderheid van 71%. 51% is akkoord met de verkoop van de stadseigendommen.  

Meer dan 9 op 10 is niet akkoord met de afschaffing van de ophaling van groot huisvuil en de 

prijsstijging van de huisvuilzak, de vermindering van de mantelzorgpremie, de verhoging van de 

opcentiemen, de te betalen vergoeding bij de aansluiting van nieuw aangelegde gescheiden 

rioleringen door de stad en de verhoging van de personenbelasting. 62 % van de bevraagden is niet 

akkoord met het doven van de straatverlichting ‘s nachts. 

 

VOOR SCHUIFERSKAPELLE 

 

Deel 1: Uw buurt: een verkeersvriendelijke, veilige en mooie woonomgeving. 

Thema 1: verkeer 

75% van de Kapellenaars vind dat er een groot gebrek is aan fietspaden, 1 op 3 geeft zelfs een score 

van slechts 1. 25% vind dat er te weinig degelijke snelheidsbeperkingen zijn. T.o.v. Groot Tielt zijn er 

te weinig zebrapraden.  

Een kleine helft van de bevraagden (42 %) voelt zich onveilig in het verkeer als voetganger of fietser. 

20 % geeft een score van 1 of 2. Vooral het aanwezig zwaar verkeer baart de Kapellenaar zorgen wat 

blijkt uit de bijkomende opmerkingen. 
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Thema 2: veilige buurt 

Blijkbaar voelt de meerderheid van de bevraagden zich veilig in hun dorp.  

De aanwezigheid van gevaarlijke hindernissen op het trottoir en het niet ijs- en sneeuwvrij houden 

van de wegen blijkt dan toch voor 45 % een onveiligheidsgevoel te veroorzaken. 

Thema 3: mooie buurt 

Opvallend is de ontevredenheid over de staat van de trottoirs. 54 % geeft hier een score van 1 tot 4, 

iets wat destijds ook uit de mobiliteitsenquête is gebleken van het bewonersplatform. 

82 % geeft aan dat er voldoende groen en open ruimte is in hun buurt, maar 2/3 wijst toch op het 

gebrekkig onderhoud van het aanwezige groen (t.o.v. 1/3 in Tielt en 1/5 in Kanegem), de grachten 

en bermen en de staat van de straten ( score 1 tot 4).   

Thema 4: voorzieningen in de buurt 

Ondanks voldoende straatverlichting lees je vaak kritiek op het doven van de verlichting ’s nachts.   

De tevredenheid betreffende de speellocaties en de aanwezigheid van zitbanken is dan weer 

gematigder t.o.v. Tielt.  

 

Deel 2: Uw beleidsvoorstellen 

1. Aanbod algemeen. Er zijn voldoende … 

Er is volgens hen een groot gebrek aan fietspaden, winkels en voorzieningen voor ouderen. Vooral 

dat laatste is zo goed als onbestaande in ons dorp. 

2. Aanbod aan sociale voorzieningen 

Openbaar vervoer en opnieuw opvang voor ouderen scoren ondermaats, ook voor kinderen mag er 

meer opvang uitgebouw worden (40 v. 80% voldoende). 

3. Wanneer u het geld van de gemeente zelf zou mogen uitgeven, waaraan zou u méér besteden? 

Waarop zou u besparen? 

De top 5 van de investeringen: 1. Veilige leefomgeving 

                                                       2. Betere voorzieningen fietspaden 

                                                       3. Verkeersveilige inrichting van de wegen 

                                                       4. Betere weginfrastructuur 

                                                       5. Netheid van de stad 

Voorzieningen voor ouderen en kinderen komen op 6 en 7. (88%) 

4. Dienstverlening 

Dichter bij de mensen brengen, bv. 1x per maand een halve zitdag van een administratief bediende. 

5. Gaat u akkoord of niet akkoord met volgende door de huidige meerderheid genomen 

beslissingen in Schuiferskapelle. 
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Schuiferskapelle gaat vooral niet akkoord met de sluiting van de BIB en de aanleg van een wadi op de 

groenzone in Drie Wilgen. Ze staan open voor een herbestemming van de kerk en stellen voor om die 

vooral voor socio-culturele doeleinden te hergebruiken. Het is nog steeds wachten op de studie tot 

herbestemming… 

6. Gaat u akkoord of niet akkoord met volgende door de huidige meerderheid genomen 

beslissingen? 

2 op de 3 bevraagden gaat niet akkoord met het doven van de straatverlichting ’s nachts en de 

verkoop van eigendommen van de stad. 

3 op 4 bevraagden verklaart zich niet akkoord met de  verhoging van de parkeertarieven in de 

betalende zones, de opcentiemen en de verbreding van de Sint-Amandstraat. 

 

VOOR KANEGEM 

 

Deel 1: Uw buurt: een verkeersvriendelijke, veilige en mooie woonomgeving. 

Thema 1: verkeer 

Uiteraard komen in Kanegem een aantal gelijkaardige resultaten terug zoals in Tielt en de andere 

deelgemeenten. Ook in Kanegem is het opmerkelijk dat de mensen uit de centrumstraten heel graag 

hun mening, al dan niet gezouten, geven. De bewoners van zowel de West als de Oosthoek van 

Kanegem zijn er iets geruster in alhoewel we toch ook uit die hoeken verschillende bevragingen 

mochten ontvangen.  

Als het gaat om de verkeersvriendelijkheid, veiligheid en het mooi uitzicht van de woonomgeving  

kan ik besluiten dat de grote meerderheid tevreden is over het aantal oversteekplaatsen en 

zebrapaden. Op enkele cruciale plaatsen nog een zebrapad voorzien zou een groot pluspunt kunnen 

zijn.  

Het is ook een vaststelling dat slechts 40% van de indieners vindt dat de voetpaden breed genoeg 

zijn. 38% zegt dat Kanegem over te weinig fietspaden beschikt en als het gaat over de veiligheid in 

het verkeer dan is toch de helft tevreden. 

Aan de onveiligheid in de Kanegemstraat werd de laatste tijd al een en ander ondernomen. Vooral de 

hoge snelheid, het parkeren op voetpaden en de veel te geringe snelheidscontroles zijn een doorn in 

het oog van onze mensen. Uiteraard is de slechte staat van de Neringenstraat ook een heikel punt. 

De vraag wanneer die nu eindelijk zal aangepakt worden hebben we meermaals kunnen lezen.  

Dat biggenruggen als afscherming van een fietspad geen goede keuze zijn maakten heel wat 

fietsgebruikers van de Keizerstraat duidelijk. Er werd ook meermaals een probleem met honden 

gesignaleerd maar adequaat als we zijn hebben we dit in samenwerking met de wijkagent kunnen 

oplossen. 

Thema 2: veilige buurt 

In Kanegem is het veiligheidsgevoel groot maar dat het doven van de straatlichten als negatief 

ervaren wordt is een duidelijk gegeven. 42,5 % zegt dat ook snelheid, fout parkeren op het voet- en 

fietspad, bloembakken die op de trottoirs staan, bijdragen tot een onveilig gevoel. 
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Er wordt voorgesteld minstens één licht aan te laten op de hoek van elke straat. Een meer zichtbare 

aanwezigheid van de wijkagent is een duidelijke vraag. 

Thema 3: mooie buurt 

Kanegem is niet voor niets 'Het bloemendorp': een vierde van de ondervraagden geeft een 10 voor 

voldoende open ruimte en 80% vindt dat er meer dan voldoende groen is. Toch zijn er ook heel wat 

vragen bij het groenonderhoud. Bepaalde straten of hoeken verder uit het centrum worden nooit 

onderhouden.  

Positief is wel dat heel wat inwoners zelf voor hun eigen deur vegen. 

Grasbermen worden niet of veel te laat gemaaid en er zijn zelfs grachten die in 5 jaar geen 

onderhoudsbeurt kregen. 

Zwerfvuil op het dorpsplein en rond de container ontsiert ook de mooie dorpskern. 

Thema 4: voorzieningen in de buurt 

Ruim vier op vijf bevraagden zijn tevreden met de 2 speellocaties al zouden de speeltuigen op Ten 

Broucken wat aangepast moeten worden zodat er voor elk wat wils is. Graag ook hier een weggetje 

zodat je met droge voeten de verbinding tussen centrum en woonwijk kan maken. 

Zitbanken oké (75 %) en straatverlichting is er ook voldoende met een maar…  

1op 4 vraagt een halte voor de bus van De Lijn, nu is er enkel de belbus. Graag regelmatiger 

openbaar vervoer. Geen geldautomaat in Kanegem. Graag ook 1 keer per jaar ophalen van grof vuil. 

Deel 2: Uw beleidsvoorstellen 

1. Aanbod algemeen. Er zijn voldoende … 

Met 70% niet akkoord is het duidelijk dat in Kanegem onvoldoende winkels zijn. 85% zegt ook niet 

akkoord te zijn met het aanbod voor voorzieningen voor ouderen. 

Speeltuinen, groen en het aantal bedrijven krijgen dan wel een positieve score van 9/10 

2. Aanbod aan sociale voorzieningen 

62% gaat niet akkoord met het aanbod openbaar vervoer. Daar tegenover is 81.5% wel tevreden met 

het aanbod voor kinderopvang. Drie op vier Kanegemnaren vinden ook dat de begeleiding bij 

schuldbemiddeling en verslaving goed is. 

3. Wanneer u het geld van de gemeente zelf zou mogen uitgeven, waaraan zou u méér besteden? 

Waarop zou u besparen? 

De top 5 van de investeringen:  

1. Betere wegeninfrastructuur 

2.Fietspaden en betere fietsvoorzieningen. 

3. Verkeersveilige inrichting van de wegen 

4. Voorzieningen voor ouderen 

5. Veilige leefomgeving 
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4. Gaat u akkoord of niet akkoord met volgende door de huidige meerderheid genomen 

beslissingen. 

Ook hier weer gelijklopend met de andere deelgemeenten. Opmerkelijk voor Kanegem is dat 91% 

niet akkoord kan gaan met de vergoeding voor de aansluiting van de gescheiden riolering. 


