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Slechts getoond (44,1 %)
Onvolledig (0 %)
Voltooid (55,9 %)

Directe link (100 %)
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5-10 min. (42,3 %)
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Resultaten
1. Op welke manier moet Ieper extra parking voorzien

Enkele keuze, Antwoorden 189x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Via randparkings

69

36,5 %

Ondergrondse parking in het centrum

72

38,1 %

Parkeertoren aan het station

20

10,6 %

In het centrum bovengronds

24

12,7 %

Andere...

4

2,1 %
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informeren bij bevolking
Ieper heeft voldoende parkings
Goed openbaar vervoer van randparkings, (GRATIS) parkeren in het centrum moet zeer duur zijn !
een nieuw station bij goederen station en oude wordt parking

on-line enqueten gratis – www.survio.com

5

Wuk met Ieper?

2. Zwemmen in openlucht?

Enkele keuze, Antwoorden 189x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

In een zwemvijver aan Dikkebusvijver

17

9,0 %

Oude site openluchtzwembad

63

33,3 %

Aan het huidige zwembad

34

18,0 %

Voor mij is dat geen noodzaak

75

39,7 %

Andere...

0
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3. Op welke activiteiten moet stad Ieper meer inzetten qua investering?

Keuzes sorteren op volgorde of belang, Antwoorden 189x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Belang

Activiteiten voor de jeugd

4,1

Wijkfeesten

3,8

Seniorenactiviteiten

3,7

Kerstmarkt

3,6

Activiteiten in deelgemeenten

3,4

Vredesstad

2,2

Gevleugelde stad

2,2
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2,1
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4. Ben jij één dag burgemeester van Ieper, wat zou jij dan veranderen?

Tekst antwoord, Antwoorden 188x, onbeantwoord 1x
Meer blauw op straat
Veiligheid dorpen
Minder oorlogstoerisme. Meer ieperling!

Betere controle op auto's die ganse dag parkeren, schijf wordt altijd verzet, en zo is er minder plaats voor anderen.
Verkeerscirculatie
Parkeerbeleid in Ieper + extra parkings voorzien
Eerst en vooral zorgen dat het autovrij wordt op de markt, meer vuilbakken zowel in en uit het centrum, meer groen, randparking en
ondergrondseparking
(5x) /
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Één dag is niet genoeg
In het middelbaar extra opleiding geven over het verkeer (voorrang rechts) en beter informeren over drugs. Niet enkel afbreken, maar eerder
objectieve informatie.
Voet en fietspaden verbeteren + bossen toegankelijk voor alles die niet gemotoriseerd is
Fiets en voetpaden
Autoluw centrum
Duurzame investeringen voor de toekomst: duurzame energie, meer groen, kleiner bouwen.
Fietsvriendelijker
Groenpark...
Verkeershinder rond de binnenstad
Minder auto's in de binnenstad, en veel meer plaats en vrijheid voor voetgangers, fietsers, skaters, sporters...
Veiligheid,uitgangsleven,een cinema,groot warenhuizen,sport mogelijkheden ,speciale bussen senioren
Fietspaden, parking, alleenstaanden beter bijstaan, opleiding andere talen in de namiddag
/////
Fietsstraten in de binnenstad. Knip(s) voor auto's. Minder parking in de binnenstad. Parkeertijd blauwe zone naar 2u. Parkeertijd binnenstad
betalend parkeren naar 1u (runshopping).
Niks
Werken aan een positieve toekomst in Ieper voor de jeugd. Meer jobs,meer opportuniteiten om als jongere te evolueren a.d.h.v cultuur
(muziek/theater,etc)
Ieper verkeersvrij
Ik woon hier nog niet zo lang, maar wat me ergert zijn de fietspaden. Zeer onlogisch bij de kruispunten, en een wandelgedeelte ontbreekt. Dat
zou in elk heval veel veiliger maken als ik burgemeester was
te veel om op te noemen, te beginnen met schepen college
Markt autovrij.
natuur groener
Gemeentebelastingen halveren.
Alles autobrij maken îstad
Zorgen voor aangepast wegdek voetgangers, fietsers, minder validen. Autoluwe binnenstad, kleinere bussen. Circulatieplan bij activiteiten.
In elke gemeente een afvaardiging groep, die maandelijks een bijeenkomst heeft met het gemeentebestuur, grotere en meer vuilbakken
plaatsen voorzien van asbak het verlichtingsplan aanpassen, inwoners meer inspraak geven. elke gemeenteraad online uitzenden, elke
schepen een zitdag op vaste dagen met vaste uren, parkeerwachters ook inzetten op zwerfvuil.
Fietspaden veiliger maken
mooie voetpaden ! sluikstorten beperken! hondeneigenaars registreren en beboeten voor overlast
Nauwer contact met inwoners en nog meer inspraak van verschillende generaties en bewoners organiseren. Werk maken van diversiteit door
mensen samen te brengen. Eerste dienstverlening voor kwetsbare mensen dmv een inloophuis in de stad met een lage drempel.
Ieper moet properder worden. Veel grootsteden in binnen en buitenland zijn veel properder dan Ieper. Vuilbakken sneller ledigen, meer
vuilbakken, straatvegers... Ook bij wegenwerken in de buurt zou een extra opruiming van het stof welkom zijn. Ik studeer zelf in Gent. Iedere
keer ik terug kom naar Ieper schaam ik mij hoe straten erbij liggen.
meer camera s tegen zwerfvuil en hoge boetes
Veiligheid.
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Investeren in brugfiguren op alle niveau’s: kansarme gezinnen, jongeren, senioren, vluchtelingen, personen met een beperking,
exgedetineerden, daklozen, psychisch kwetsbaren en andere kwetsbare groepen. De taak van deze brugfiguren is om deze mensen op
praktisch en emotioneel vlak te ondersteunen. Bijvoorbeeld wegwijs maken en toeleiden naar CAW, VDAB, buurtwerk,...), luisterend oor
bieden. Dit alles mét signaalfunctie en minimale rapportering, met zwijgplicht en veel vertrouwen in prioriteiten.
Ieper heeft niet alleen toeristen,maar ook inwoners. Meer aandacht aan sluikstorten, groenbeheer en orde en netheid buiten de
begraafplaatsen.!
Dat de Ieperlingen meer inspraak krijgen en dat men luistert naar de mensen
Weet ik nog niet
Fietstunnel van oude groendienst naar Dikkebusseweg.
Niets... Ieper is beste stad van de wereld
Ik zou ervoor zorgen dat de opstoppingen rond de eindpunten opgelost geraken, voornamelijk het rondpunt met de waterkraan en het
rondpunt met de aansluitingen naar het centrum, het station en het shoppingcentrum.
Kasseien in Vlamertinge vervangen door tarmac
Geen parking voor auto's meer op de markt en deze ruimte groener maken en aangenamer om te vertoeven
Alle negers, buitenlanders, Islam buiten, alsook de groene en de sossen
Autos uit de binnenstad en winkels iedere zondag open
geen lijnbussen in stad. levensgevaarlijk om te fietsen in stad
Meer controle ter voorkoming criminaliteit, rondhangende jongeren
een aantal straten autoluw maken - een popupwinkel starten - een heus fietsnetwerk aanleggen doorheen de hele stad en alle
deelgemeenten (cfr. nederland) - ...
Meer Groen in onze stad, meer inspraak voor de Ieperlingen en vooral een politiek die nadenkt op de lange termijn.
Terassen het ganse jaar door
een grote hondenweide aanleggen voor honden fietspaden in centrum weg met de casseien minder toerisme aantrekken terug een thuisstad
maken voor de ieperlingen en het stadhuis terug naar centrum brengen
Voor de ieperlingen eerst een sociale woning in plaats van al die vreemden
Ieper voor de Ieperlingen
geen idéé
invoeren van deelname burgers ind e gemeenteraad
overgangsplaatsen voor fietsers, meer opruimacties voor zwerfvuil, het rare kruispunt bij de Maarschalk Fochlaan en de Capronstraat fixen
(vooral weer voor fietser)
Contact met de burger verbeteren, en zeker met het stadhuis aan de rand is dat geen verbetering. Vroeger zag je nog iemand eens in het
stadcentrum
Het parkeren van de autobussen aan de menenpoort verbieden. Strikte controle op de 10-min regel. Drugsproblematiek aanpakken. Jeugd
aanmoedigen buiten te komen. Parkeerproblemen aanpakken.
Meer plaats voor de fiets
Centrum verkeersarm maken
In ieder geval zou ik alle nog beschikbare groen willen behouden en publieke plaatsen verder willen uitbouwen of verbeteren
De markt verkeersvrij maken
Auto's uit de stad. Fietspaden overal in het centrum.
het verkeer
Auto weg uit centrum en betere fietspaden bv dikkebusseweg. En bloembakken ingang van wijken zodat de snelheid afneemt bv tuinwijk
achter stadion.
on-line enqueten gratis – www.survio.com
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dat er s'nachts weerlicht is in de rand parochies
Die ellendige verkeerslichten weg aan het station!!
Ik zou de burgemeester vervangen, zodat ik geen burgemeester meer ben.
weet het niet
De grote markt terug groit rond punt maken zoals vroeger
centrum meer verkeersvrij
(2x) Alles
Verkeerssituatie stationsomgeving
Parkeergelegenheid in enkele straten
maak van Ieper geen bos, daarvoor hbn we onze vedtingen, provinciale domeinen, parken centrum Ieper is voor shopping en toerisme
Meer groen in de stad en een grote verandering in het beleid doen om het afvalprobleem aan te pakken. Daarnaast ijveren om geen nieuwe
bebouwing te zetten maar bestaande gebouwen renoveren en de stad zo opwaarderen.
Een volledige reiniging van de grachten rond de vestingen
Meer groen in de binnenstad. Stop uitbreiding industrie zone.
Het belang van het persoonlijke contact verminderen. Bestuur moet neutraal zijn en elke burger gelijk behandelen.
Openbaar vervoer naar ieper
Doorstroming verkeer station
De stad meer toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers: dit is momenteel ondermaats.
Heel veel
Fietsen aantrekkelijker maken
De stad autoluw maken, de straten asfalteren ipv van de achterwerk geselende kasseien, en de stoepen optimaliseren voor alle gebruikers.
Een rechtlijnig bestuur voor iedereen, er zijn te veel mensen die buiten de lijnen kleuren en dit zijn niet alleen automobilisten. Alle
vreemdelingen die hier verblijven aan het werk zetten ten voordel van de gemeenschap. De industriezone vergroenen, namelijk de
openruimte beplanten met houtkanten en bomen. Meer alternatieve energie!
N
Deftige kasseien (liever geen), meer vuilnisbakken op straat, strenger controle op snel rijden in het Centrum (ook ‘s nachts) dmv flitspalen
eventueel
(3x) Niets
Mobiliteit - straatverlichting heel de nacht - gelijkwaardige verdeling van subsidies sportclubs
Betere trottoirs .
Betere voetpaden, fiets- en voetgangvriendelijker. zo zal men als men in de rand parkeert gemakkelijker in centrum geraken
Ik zou het centrum autoluw of zelfs autovrij maken (enkel voor bewoners doorgang)
De voetpaden en straten
Circulatieplan Ieper, participatie van de burger,
Persoonlijk vind ik dat er heel veel te doen is voor toeristen maar de eigen burgers vaak vergeten worden. Daarnaast mogen de fiets- en
voetpaden ook een extra beurt krijgen om het veiliger te maken. Ontmoeting, lokale en kleinschalige initiatieven verder steunen en mee
uitbouwen.
Leegstaande huizen / panden een mooie invulling proberen te geven
Minnder belastingen
Coffeeshop
Zorgen dat de fietspaden eens goed opgekuist geraken
on-line enqueten gratis – www.survio.com
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openbaar vervoer verminderen in stad
Weinig
niets
onnozele vraag stel zes jaar voor! in de stadskern overal effen wegdek
Burgemeester van alle en tussen de Ieperlingen
Parking
Mooie, veilige, comfortabele en groene publieke ruimte
Parkeren
grondig opruimen van al het zwerfvuil in de stad en de deelgemeenten, alsook in de landelijke wegen
Binnenstad verkeersluw, grote markt verkeersvrij
minder cumulatie van postjes en mandaten
Armoede van Ieperlingen ernstig aanpakken
Meer inspraak voor kansengroepen
Toiletten op randparking
Nog veiliger verkeer in de binnenstad met aandacht voor de fietsers
Het aanbod aan sociale huisvesting
Ondergrondse parking markt, terug een cinema in Ieper en een openluchtzwembad. Terassen laten staan in de winter en Ieper nog veel meer
profileren als winkelstad
Verkeersveiligheid
Parkingbeleid trekt op niks. Alle vroegere binnenstadparkeerders inclusief de nu betalende bewoner schuift zijn parkeergewoonte een paar
straten op naar een straat met parkeerschijf. Gevolg: bewoners in die straten hebben ook geen parking meer. Verander de parkeerschijf naar 2
uur ipv 3 uur. Nu verplaatst iedereen telkens zijn schijf, niet zijn auto. Weer de bussen van de Lijn uit het stadscentrum. Alle bussen naar
station en 1 centrumbus die om de tien minuten traject markt-station aflegt...
Het comité centrummanagement, die steeds oubollige activiteiten blijven organiseren.
meer aabdacht aan parkeerproblemen vb eigenheerdstraat enkel parkeren voor bewoners maar als je ouders daar wonen en je doet
boodschappen voor hen mag je tijdens schooluren je auto aan andere kant Ieper parkeren. actievere wijkagenten die de mensen uit hun wijk
kennen aan waar je gemakkelijker bij terecht kan. ik weet niet eens wie onze wijkagent is.
Vreemdelingen buiten
(3x) .
Veiligere voet- en fietspaden
plan indienen voor ondergrondse parking gecombineerd met mooi park bovenop waar er allerhand activitieiten zijn voor jong en oud (zowel
vast aanbod als variabel aanbod). zorgen dat het volledige kerncentrum volledig verkeersvrij wordt enkel nog pendelbussen in het centrum.
winkelstraten zelf worden voetgangerszones.
Iets doen aan geluidsoverlast !!!!
Nog meer groen in de stad en winkelpanden voor 'kleine' handelaars
alle stinkende bussen weren uit het centrum en een elektrische bus laten pendelen tas station en Markt. ook Boterstraat-MenenstraatDiksmuidsestraat deels autovrij maken.
Veiliger fietsen in centrum, vlotter verkeer Stationsbuurt, beter onderhoud voetpaden, toeristenbussen reduceren in centrum en op leet. Beter
onderhoud groen no kleinere Groenparkjes, speeltuinen
??????
Lichren weg aan stationsbuurt
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De stad netter maken, nu is het echt vuil. Steppen en wegen bruikbaar maken voor mensen met handicap. Weg met al die kasseistenen !
De kasseien op de markt en rijselstraat vernieuwen niet te doen met de fiets
Parkeerbeleid
Een goed verkeersplan met aandacht voor alle vormen van vervoer. De stad vlot verbinden met Rijsel. Een groter budget voor het cultureel
centrum. Overleg in de regio. Ieper is voor de Westhoek een centrumstad en dat vraagt overleg.
Migranten meer betrekken, sociale inclusie, kwetsbare doelgroepen bereiken
Mac Donalds
Verkeerschaos aan station
X
Ieper is vrij oke
De verkeerssituatie aan het station op punt stellen
Rally afschaffen
Terrassen blijven in de winter
Stadhuis en politie weer dicht bij de markt onderbrengen.
Betere vooetpaden voor rolwagens
Ieper echt toegankelijk voor iedereen (alle leeftijden, met of zonder beperking, kunnen lezen en schrijven of niet, taalvaardig of niet,geschoold
of niet....)
Werkbaar (gedeeltelijk) verkeersvrij centrum, denk zone 30. Uitbreiden van randparkings en deze voorzien van bluebikes/bakfietsen.
Aanpassing uren van stadsdiensten, 2 avond openingen en zaterdag. Alle organisaties (los van stad Ieper), verplichten correcte communicatie
te voeren bij buurtbewoners (indien vb. deel van de straat wordt afgesloten).
Meer inspraak voor de inwoners
belastingen verminderen
MINDER BELASTINGEN
Vriendelijker zijn dan de huidige burgemeester
Meer loon voor de laagste lonen van zijn medewerkers geven
Eerst zorgen voor voldoende woningen voor eigen volk
meer inzetten op fietsers, veilige fietstrajecten
Meer groen in de stad + fietsveiligheid in het centrum
Betere voetpaden voor mindervaliden
de lichten aan het station laten nazien of weghalen
de huidoge doet een best
Mijn eerste verandering zou zijn een meer onderhoudenbegraafplaats
Alle bussen uit de binnenstad
Voor iedere 65+ 1500€ netto maandinkomen
zorgen voor meer fietspaden, fietsostrade mogelijk?
Verkeersstructuur en wegstructuur
Het centrum autoluw maken
Heel weinig ......
De helft van de toeristische winkels sluiten en vervangen door (pop-up) winkel met ecologische alternatieven
Fietsveilige toegangswegen, flexibeler parkeerbeleid aan centrumscholen, uitbouw en ondersteuning kleinere verenigingen
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Geen ambitie
Een goed uitgedacht mobilteitsplan volgens het STOP principe. En de kasseien eruit smijten en vervangen door een toegankelijkere bestrating
Kweet nie
Meer locale economie (horeca en toerisme niet inbegrepen) ondersteunen ... stop de miljoenen business omtrent de oorlog ... maar ieper
terug ieper zijn
Meer sportinfrastructuur (zowel Ieper zelf als in de deelgemeenten). Ook meer veilige fietspaden voorzien. Zoals reeds werd gedaan met de
verbinding Vlamertinge - Ieper. Ook door meer straten in te richten waar er een rijverbod geldt zou van toepassing kunnen zijn. Misschien ook
eens een soort dag organiseren waar alle bewoners aanwezig kunnen zijn en hun eigen mening geven aan de verschillende partijen. Zo krijgt
het volk ook meer inspraak in wat en hoe er gebeurt in Ieper en deelgemeenten. :)
meer openbaar vervoer, meer zorg aan sociale woningen, minder immigranten, rally afschaffen
Verlichting
Werklozen

5. In Ieper is er veel leegstand op komst qua openbare gebouwen, wat zou jij
ermee aanvangen? Alle ideeën zijn welkom.

Tekst antwoord, Antwoorden 187x, onbeantwoord 2x

In buurtgemeentes van kerken CC maken of andere
Slopen
Pop up cafe
Een cinemazaal laten uitbaten.
Inrichten als betaalbare winkelmandje of investeren in betaalbare duurzame wooneenheden
Zorgen voor meer parking zodat er zich terug winkels vestigen
Cinema,
Pop up winkels, gedurende een kortere periode producten verkopen
Jeugdwerking, ieder gebouw een ander thema maar wel Ieper gerelateerd,niks ivm vredesstad, kinderopvang,ééndagskampen voor peuters en
kleuters.ontmoetingsplaats voor senioren in combatie met kinderen of dieren.Een soort antenne voor oudere mensen die niet tot het stadhuis
geraken,waar ook ondersteuning word geboden voor online formulieren te helpen invullen( misschien ook in deelgemeenten)
Ruimtes goedkoop openstellen voor jongeren die hun talenten willen ontwikkelen en eventueel workshops willen geven.
Seniorenflats of sociale woningen
Zaaltjes om te verhuren voor privefeestjes vb communie enzo
Groene longen
Popups voor zelfstandigen, verenigingen...
Investeren in groen
We willen jullie ideeën horen
Pop-up store promoten
Vegan Restaurant aan schappelijke prijzen maar aantrekkelijk genoeg om mensen blijvend te laten komen, indoor skatepark...
Cinema, lokalen met toestellen voor gratis fitness,
Cinemazaal,
Daklozen , kunst
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Locaties voor ontmoeting/verenigingen. Sociale huisvesting.
Sociale huis voor jeugd, voor wijken. En privatisering!
Geen idee. Zou me er eerst in moeten verdiepen.
Verkopen en investeren in voet en fietspaden
Een gemeentehuis in het centrum in een van de gebouwen!
restauratie voor nuttige zaken
Cultuur en tentoonstellingen
opvang voor mensen die het moeilijk hebben
Kinderopvang, jeugd en senioren.
(2x) Pop ups
Stadhuis terug in centrum. Permanente politiepost in centrum. Centaliseren interim kantoren.
een cinema, afbraak en plein in de plaats met groen, parkeertoren in de plaats kan ook,
Buurthuizen
verbouwen tot woongelegenheden in plaats van nieuwbouw-appartementen
inloophuis om sociale contacten te bevorderen
Leegstand op komst? Zijn er daar cijfers van?
betaalbare appartementen
Musea
Een sociaal huis waar iedereen welkom is, bedoeld voor kwetsbaren maar ook anderen zodat het geen huis-met-stigma wordt maar een echt
sociaal huis waar iedereen terecht kan voor een luisterend oor of praktisch advies. Eventueel een klein buurthuis per wijk en deelgemeente
waar meer dan enkel die functie is maar waar ook de buurt zelf sociale initiatieven kan laten doorgaan zoals wijkfeest, spelletjesmiddag,
lezingen,...
Verenigingen genoeg die gereneoveerde ruimten willen en.kunnen benutten
(3x) Verkopen
Herbestemming, ontvangstruimtes, winkels,
minder strenge stedenbouwkundige beperkingen
Wonen
1. Belastingen verlagen om meer handelaars aan te trekken. 2. Er iets mee doen waardoor jongeren en volwassenen de geschiedenis rond
Ieper kunnen beleven, geen oorlogsgeschiedenis maar van ervoor. Bv. Ontstaan van Ieper, de graven en hun verwezenlijkingen...
Sociale woningen, goedkopere rusthuizen
Culturele activiteiten in organiseren voor jong en oud
Jeugdbewegingen helpen
discotheek. winkels. geen asielzoekers
Opvangtehuizen voor jongeren met psychische problemen, opvang voor ouderen
ateliers voor creatieveling / workshops / performance /.... jeugdherberg / buurthuis / uitleendiensten / ....
Een sociaal huis waar iedere Ieperling zich thuis voelt en geholpen kan worden in op alle mogelijke manieren.
Parking, de rijke Middeleeuwse geschiedenis meer in de verf zetten, cultuur
ontspanningsruimtes voor oud en jong ...wat meer uitgaansplaatsen ... verhuren voor een democratisch prijsje tentoonstellingsruimtes niks die
te maken heeft met de oorlog
de prijs verlagen voor die gebouwen
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Plat gooien en er open groene ruimte van maken, speelpleinen, sportpleintjes, picnicruimtes, ....ademruimte in de binnenstad
openstellen voor projecten of vzw's die nood hebben aan ruimte.
kunstlabo's - stadstuinieren op de open ruimte binnend eze complexen. neen, niet nog meer bejaardenflats
alleszins opvang voor eventuele nieuwkomers, maar als je het meer bekijkt als echt iets openbaars dan heb ik niet echt een idee. Misschien iets
die te maken heeft met vrije tijd & recreatie?
Nieuwe winkels, horeca, wat de gezelligheid zou verbeteren. Oudere huizen met karakter, laten verbouwen met subsidies
Feestzaal, af te huren door iedereen. Hostel voor alle jeugdige toeristen.
Oc
Onderdak voor verenigingen
Sociale huisvesting voorzien
Toegankelijk maken voor de jeugd of nieuwe intitiatieven. Jong ondernemers of kunst ateliers. Ook enkele centrum scholen hebben ruimte te
kort!
Pop-up winkels, Ateliers voor kunstenaars en muzikanten (zoals in Gent met de oude school aan de recolettenlei), ...
musea, feestzalen!
Goedkope woningen senioren en alleenstaanden . Hoe moeilijk heeft de jeugd het om iets betaalbaar te vinden . Kangoeroe woningen. En in
eigen beheer. Bv max 20 procent van je inkomen .
verbouwen tot betaalbare woonst
Appartementen van maken
Niet-historische gebouwen: afbreken indien mogelijk en nuttig. herbestemming naar groene plaats in stad.
verhuren
Stadshuis terug naar centrum brengen
pop ups
Stedelijke politie moet terug naar centrum komen! Stadhuis moet terug naar centrum komen! Bioscoop, uitbreiding kunstacademie en
muziekacademie want er is daar te weinig plaats. Ateliers voor kunstenaars. Kunstencentrum met degelijke tentoonstellingslokalen.
Indien geen herbestemming, verkopen
Sociale woningen voor EIGEN volk eens. , iets voor jeugd/ouderen doen
aangroei horecazaken en nachtwinkels beperken
Fitness, JAC, uitgaansmogelijkheden, deel van de muziekacademie erin steken, uitlenen aan verenigingen...
Ontmoetingsplaatsen, Musea, gebruiken voor culturele verrijking, ...
Afbreken en groene zone !
Verbouwen voor woongroepen of tot sociale woningen. Etalage voor verenigingen.
(3x) Geen idee
(3x) /
Hippe winkels aantrekken
Woonruimte creëeren voor gezinnen.
Er moet ingezet worden de stadskern opnieuw te gaan bewonen, maw niet enkel musea en soortgelijke initiatieven. De mooiste moeten
bewaard en beschermd worden, echte niet allemaal, de kost daarvoor loopt te hoog op en brengt slechts een kleine meerwaarde met zich
mee.
N
Zeker niet laten verloederen! Lijkt me wel een groot probleem, gezien de zware kosten om ze eventueel bewoonbaar te maken. Of voor
horeca indien daar vraag naar is.
on-line enqueten gratis – www.survio.com
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Verplichte renovatie en bewoonbaar maken
Niets
Betaalbare huisvesting
Goedkoper wonen,woningen voor senioren
verkopen. Maar dan in de plaats gebouwen en groen pllatsen voor én jonge gezinnen en ouderen.
Stadstuinen, gemeenschappelijke hobbykamers, sportlokaaltjes, enz in maken. Cohousing project opstarten.
Winkels en economie aantrekken
Inzetten voor minderheidsgroepen. Samenkomsten voor jongeren, nieuwkomers, kansarmen
Projectwinkels, werken aan duurzame verbondenheid, initiatieven als repaircafés en ontmoetingsactiviteiten onderdak bieden. workshops voor
de jeugd, ...
Opvang, tijdelijk pop ups voor scholen
Kunst
Leegstaand pand voor fotos, trainingslokalen, jeugdlokalen, breinstorm met de buurt,...
Cinema, ontmoetingscentrum voor jeugd en ouderen, gezelschapsspel ruimte, ...
verhuren "bureau ruimte" zonder overdrijven in prijs , maar dat zal moeilijk gaan
Culturele centra, seniorenontmoetingsruimte, repetitieruimten
(2x) verkopen
vluchtelingen te slapen leggen
Verkopen, inbreiding
Huisvesting en werkruimte
Parken aanleggen
Stadhuis express loket zodat er niet iedere keer naar Ter Waarde moet gegaan worden
Betaalbare woningen voor gezinnen en alleenstaanden
verkopen of verhuren en de opbrengst laten ten goede komen aan de bevolkig door verlaging van de gemeentebelastingen
Betaalbare flats in onderbrengen voor kwetsbare Ieperlingen
Een echt sociaal huis en ontmoetingscentrum voor de bevolking en cultuur
Pop -up reclame voor verenigingen / kunstenaars de kans geven om materiaal te tonen
Betaalbare gezinswoningen
Sociale huisvesting
Winkelcomplex , ontmoetingsplaats, foodsquare......
Voor jeugdactiviteiten
Geef de ruimte aan collectieven. Jong of oud die iets wil doen met het gebouw, een tijdelijke invulling geven. Geen pop-up bar ofzo, maar wel
ruimte om in te werken, om in te doen.
andere horeca stimuleren zoals mc donalds, pizzahut ... en waarom geen Kinepolis?
Doen betalen voor leegstand
(2x) .
Cinema, fastfoodketen...
investeren in pop-up initiatieven, investeren in de scholen zelf en hen meer ruimte bieden bv. Immaculata een kapsalon laten uitbaten. Meer
tentoonstellings en optredensruimtes voorzien los van het perron. opnieuw een cinema in het centrum zoals bij een echte stad hoort
?
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Cinema - ontmoetingsplekken voor verenigingen
Verkopen om andere investeringen te financieren
Wooneenheden senioren met nodige voorzieningen. Groene ruimtes en speelruimtes voor kinderen, ontmoetingsplaats voor senioren en
jeugd, tijdens leegstand buitengevels wrappen of artistiek aankleden ism academie
????
Waar kan verkopen. Terbeschikkingstelling stellen van verenigingen.
Woongelegenheden
Afbreken en iets anders
Nieuwe vormen van samenwonen promoten en uitproberen.
Creatieve uitlatingen voor jongeren/volwassenen/senioren
Sportfaciliteiten
Cinema, mac donalds, jumpsky (trampolinepark), winkelketens
Woongelegenheid
X
Leuke projecten , renoveren op een eco manier , plaats maken voor jonge mensen met ideeen. , openbare werkateliers ! Zaaltjes voor mensen
die met muziek kunst en theater etc bezig zijn , !
Een biljarthal maken, waar biljaryliefhebbers; jong en oud kan komen amuseren
Groenzones
Verhuren
Verhuren voor dergelijke projecten. Popup, jeugd, vergaderingen.,verhuur ervan enz
Cinema ervan maken
Ombouwen tot warme gezellige ontmoetingsruimten waar iedereen welkom is.
Vluchtelingen opvangen.
Mooie locaties door stad laten opknappen, daarna verhuren voor particulier gebruik (denk aan recepties, workshops, meetings).
Betaalbare seniorenflats in centrum
ombouwen tot woningen
NIEUWE WINKELS
Verhuur
Betaalbare woningen voor iedereen. Of omvormen tot ander gebruik ipv een nieuwbouw
Meer grote winkelketens met voldoende parking erbij
coworking;
Ontmoetingsplaatsen, repetitieruimtes, exposities, pop-ups, repaircafé, sociale projecten
Serviceflat
kunstgallerijen, verhuren als feestzaal indien mogelijk
ombouwen tot studentenkoten
Renoveren
Goedkoop wonen
Grotere boetes voor leegstaande gebouwen
ontmoetingsplaatsen (popupcafés), huisvesting, pop up winkels, gratis workshops voor burgers, vb. brandveiligheid, energiezuinig leven...
Verkopen en laten rennoveren
on-line enqueten gratis – www.survio.com
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Betaalbare senioren flats installeren
Gratis vergaderruiltes voor verenigingen. Tentoonstellingen van en voor Ieperlingen
Vervangen door volkstuinen, repair café
Voorzieningen voor scholen (extra sportruimte, refters, ...) Vergaderlocaties voor lokale verenigingen, open centra voor ontmoeting
Ontmoetingscentra
Polyvalent in te vullen ruimtes die door de stad beheerd worden zoals co-working ruimtes of flexibele kantoorruimtes die dan 's avonds ook
kunnen gebruikt worden voor voor optredens, feestjes, meetings, yogalessen, etc...
Zeker geven aan onze mensen
Zie vorig citaat en je hebt je oplossing
Veel jonge ondernemers hebben veel ondernemerszin, maar niet genoeg startkapitaal. Ik denk aan het aanbieden van subsidies en dergelijke
om de (jonge) ondernemers een duwtje in de rug te geven.
museum maar eens iets anders dan oorlog, ontmoetingsplekken voor jongeren (25-30), winkels
Iets voor de jeugd
Subsidie voor zelfstandigen die er een zaak openen
laag tarief verhuren of wedstrijd organiseren voor jonge ondernemers
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6. Een sociaal huis in Ieper is dat een goed idee?

Aantal sterren, Antwoorden 189x, onbeantwoord 0x
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7. Ben jij voorstander van fietsstraten in Ieper?

Aantal sterren, Antwoorden 189x, onbeantwoord 0x
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8. Enkele partijen willen graag een autovrije Neermarkt, zodat deze benarde
verkeerssituatie wordt aangepakt? Akkoord of niet?

Enkele keuze, Antwoorden 189x, onbeantwoord 0x
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Weekends, feestdagen, kerstmarkt
Oudere mensen graag dichter parkeren,gehandicapten enz
Knip op Grote Markt lijkt mij verstandiger. Probleem Neermarkt wordt daar ook deels mee opgelost en je vermijdt doorgaand verkeerd via
Grote Markt.
Akkoord... Maak er een beetje de alternatieve buurt van. Is al goed op weg in die richting met de zaken die er nu zijn
akkoord als ze rekening houden met zij die slechts zich kunnen verplaatsen via auto
Aangepast circulatieplan.
Het zou leuk zijn, maar Ieper moet bereikbaar blijven
Natuurlijk zou het gezelliger zijn en veiliger & ook rustiger in het stad. Maar ik denk dat het voor meer problemen zal zorgen.
De verkeerssituatie moet herzien worden, er rijden te veel auto's in het centrum. De auto mag niet beband worden, wel het nodeloos verkeer.
Akkoord maar dan moet er wel een oplossing komen zodat niet alle wagens via Rijselstraat moeten daar is al een verkeersopknopping en is al
een drukpu
Maak een rondpunt rond de fontein
Betere invuling
Ja maar hoe ga je het oplossen?
De zogenaamde 'knip' van een autovrije Neermarkt is een moeilijke. Dit punt autovrij maken kan leiden tot sluipverkeer langs omliggende
straten
/
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9. Een cultuurpas aan een voordeeltarief voor jongeren ben je daar voor te vinden?
Aantal sterren, Antwoorden 189x, onbeantwoord 0x

Aantal sterren 8,0/10
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10. Je wijk krijgt van de stad 10.000 euro wijkbudget, wat zou je ermee doen voor
jouw wijk of deelgemeente?

Tekst antwoord, Antwoorden 187x, onbeantwoord 2x

1 groot deftig speelplein/ontmoetingsplaats maken
Cameras
Wijkkermis
Weet niet.
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Verkeersdrempel en klein oefenparcours voor beginnende fietsers. Eventueel met maandelijkse begeleiding om verantwoordelijk leren te
fietsen.
Eens een deftige dolle dagen straat organiseren
(2x) /
Daar moet ik voor overleggen met de buurt,er is misschien altijd iemand met een beter idee
Meer groen in de straten!
Extra parking zodat straten minder gevaarlijk worden voor spelende kinderen.
Buurtfeest
Wijkfeest
Geen idee eigenlijk.
(3x) ...
Een feestje
Wijkfeest voor jong en oud
Meer speelfaciliteiten voor de kinderen, sportmogelijkheden
Plaats waae ouderen kunnen samen komen om te eten,niet alleen thuis aan zijn tafeltje
Fietspaden verbeteren , meer handelaars in de wijken zoals bakker of beenhouwer
Heraanleggen van straatje !!!
In eerste instantie de bewoners samenroepen om te zien welke noden/behoeftes gedragen zijn.
Buurtcentrum
Meer groen. Betere infrastructuur.
Straat bbq
Ontmoetingsplaatsen creëren waar jong en oud welkom is...
beveiliging van verschillende zaken
Aanwenden voor alle vormen van veiligheid voor de inwoners.
onderhoud van riolering want alst regent staan de putjes vol ,en meer groen
Goed
Wijk feest
Verkeersveiligheid straat bevorderen.
de snelheid in de Klijtestraat kan wat snelheidsremmers gebruiken zoals bloembakken bij het inrijden via de Veurnseweg.
Veiliger verkeer
inrichten van vergaderruimte op de wijk
vuilbakken voorzien, ontmoetingsmomenten organiseren, verkeersveiligheid bespreken en maatregelen voorstellen
Niks. De stad moet zelf kiezen wat zij doen met hun geld en niet zomaar weggeven
opruimer zwerfvuil
Sneeuwvrij.
Investeren om samen op lange termijn initiatieven in de wijk te steunen. Bijvoorbeeld starten met een groot feest of concert om de wijk in the
picture te krijgen en om fondsen te verzamelen voor duurzame initiatieven. Als het gaat om een jaarlijks budget: investeren in een
multifuctionele ruimte die alle lagen van de bevolknig samenbrengt.
Grote schoonmaak.als de stadsdiensten het niet aankunnen dan maar zelf een groendienst inschakelen...
straat feest
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Wijkwerking en straathoekwerkers
banken, petanquebanen,bbq infrastructuur... alles wat mensen samen naar buiten brengt
V
Gebruiken om de keuken uit te breiden
zorgen voor deftige voetpaden
Evenementen organiseren om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen
Wiet plantage bouwen, zo wordt 10.000 euro->100.000euro
Kermis organisere
minder zwaar verkeer.
Misschien eens een wijkfeest
een jaarlijks feest opzetten, de rest volgt dan vanzelf...
Onze wijk heeft al een wijkfeest, maar het kan beter. Het is niet voor alle doelgroepen toegankelijk, met dit wijkbudget kunnen we het eens
proberen anders aan te pakken. Alle doelgroepen proberen te betrekken in plaats van een bepaalde niche.
Zorgen dat de jeugd terug buiten speelt, elkaar elders kan ontmoeten dan op school en Facebook. Een project zoals het Robinsonplein bv.
banken plaatsen parkjes aanleggen zodat de buren terug meer buiten komen en elkaar beter leren kennen
om de wijk goed te onder houden
Wijkfeest, jeugdhuis, buurtpleintje opfrissen, gezamenlijke aankoop groen, buurtbanken, fietsenstalling, straatpoezen helpen, afval
opruimen,...
investeren in groen en speelruimte voor de kinderen, zoals speelweide, speeltuigen, skatepark, ...
krijgt de wijk het of de deelgemeente? dat is al een verschil, 10.000 euro voor de Cerfwijk is iets anders dan 10.000 euro voor Vlamertinge. is
dit een jaarbudget - ieer jaar. kortom te weinig duidelijkheid om hier een degelijk antwoord op te geven
Meer plaatsen waar kinderen veilig kunnen spelen. Ik vind het belangrijk dat kinderen buiten kunnen spelen & daardoor niet aan de kant
moeten gaan of moeten oppassen voor auto's. Ook misschien voldoende groen in de straten zodat het gezelliger & milieuvriendelijker is
Wandelpaden en fietspaden herstellen of aanleggen
Wijkfeest voor alle leeftijden. Potijze doet dit reeds op een mooie manier.
Meer plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten
Ontmoetingsmomenten organiseren
Wijkfeest organiseren en banken voorzien om te zitten
Aan brengen van groene gevels en zitbankjes
Het groen dat er is, ontwikkelen tot ontmoetingsgroen. Pleintjes zo inrichten dat er een bbq staat, bankjes, de straten bankjes geven,...
mensen samen brengen en infrastruktuur voor de jeugd (voetbalpleinen, speelplaatsen enz...)
Koffietafel bejaarden. Speelnamiddag jeugd. Bbq of iets anders voor de bewoners. De mensen proberen samen te brengen zodat ze hun buren
terug leren kennen .
besteden aan nuttige dingen zoals fietspaden , begaanbare voetpaden enz.
Wijkfeest organiseren
Teruggeven: 10.000 euro maakt het verschil niet en zal door het lokaal uitgeven te inefficiënt zijn.
de groene zones beter ondehouden
Niks
buurtfeest
Geld aan het uitdelen op kosten van de belastingbetaler? Niet doen!
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Speelplein
Parkeergelegenheid in straat aanpassen
bestrijding overlast duiven, uitbreiding speelplein, astridpark herinrichten en uitbaten als horecazaak.
Meer vuilnisbakken en vuilnis aanpakken om de wijk netjes te houden. Mensen die afval loodsen hard aanpakken
Mijn gemeente, Vlamertinge, heeft in principe niet al te veel trekpleisters. Het heeft wel veel meer potentieel. Promoot ook in Ieper (zoals
Poperinge dat al goed doet) meer de wandelingen die er zijn bij de Galgenbossen.
Gratis activiteiten aanbieden.bv yoga avond, barbecue, film buiten in de zomer,enz
De "verparking" van De Palingbeek tegengaan. De natuur meer ruimte laten. Halt aan lintbebouwing.
(2x) Geen idee
Meer groen in de deelgemeentes
Weer een kermis inrichten
Verkeer vertragen
Groenvoorziening (meer bloemen en planten)
Toegankelijkheid voor minder mobiele mensen verbeteren+meer groen.
N
Woon in een straat! Hier leeft ieder voor zichzelf jammergenoeg. Oplossing???
Gebruiken voor jaarlijkse kermis
Niets
Deftige en veilige speeltuin
Een gezellig pleintje aanleggen,met zitbanken
De grote vraag is: wie beslist wat er met dat geld zal gebeuren. Dank er maar eens over na
De straten gezelliger maken, meer uitnodigend om uit je deur te komen. Geveltuinen, bankjes, inrichten. Gevelgoten in felle kleuren
schilderen enz.
Niet nodig
Meer inzetten op kleinere en laagdrempelige dienstencentra voor jongeren en senioren
Niet één kermis maar meer kleinschalige projecten en initiatieven steunen. Werken aan 'ruilkastjes, boekenkastjes, comfortzitbanken, ...' niet
in de lucht schieten met vuurwerk!
Speelpleinen. Oude wijk kan deugd hebben van wat jong geweld rond zich
Hulp voor migranten
Hondenloopweide
Straatfeest, bbq met alle bewoners, namiddag met spelen
breder trottoirs
Groen voorzien
speelplein/groenaanleg
cammmmmmeeeerraaaaas en burgerwachten voor het te laat is,,, preventief zijn!! Slot besluit niet simpel om te antwoorden geef je steun
aan hulpbehoefenden komt Ieper een magneet voor personen die op de lokgroep ingaan !!
Voetpaden zoals in de Diksmuidestraat
Kennismaking activiteit met buren
Sport en spel
Voetpad herstellen
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zwerfvuil aanpakken
Tot welke wijk behoort de Lange Torhoustraat?
meer parkeergelegenheid creeren
Met 10000 € kan men niet veel doen , enkele voetpaden verbeteren , zebrapaden aanbrengen
Een feest voor alle wijkbewoners waaraan iedereen kan participeren
Heel groot bord « 50, groot genoeg ? » bij het binnen rijden van de dorpen
Beter onderhoud van wegen en groene zonrs
Jeugdwerkingen
De St Pieterswijk doet het al heel goed op dit gebied, dus met dit extra budget kunnen ze goed gebruiken
Parking aanleggen
Meerdere speelgelegenheden voor kinderen, sporttereinen enz...
Inzetten op samenkomst binnen de buurt. De buurt groener maken, investeren in buitenruimte (zeker binnen de stad).
pleintje aangenamer inrichten
Opvang ouderen
(3x) .
Meer groen, grotere wijkfeesten
eerst en vooral een lokale BBQ of dergelijke dat de mensen op een laagdrempelige manier samenbrengt. initiatieven installeren om op
regelmatige basis te voorzien in een lokaal aanbod voor alle generaties zodat ze niet naar antwerpen of brussel hoeven te verplaatsen voor
een goede show. eventueel als wijk zelf meedoen aan initiatieven voor goede doelen omdat dit ook telkens zorgt voor een goede binding
tussen de mensen
?
zitbanken + 'samenmoestuin'
Mijn Wijk : posthoorn is onlangs zone 30 geworden, maar de infrastructuur is niet aangepast. bloembakken plaatsen, versmallingen,...
Mobiliseren tegen zwerfvuil
Organisatie ontmoetingsmomenten voor buurtbewoners, oprichten buurtcomité voor een optimale inspraak
???
Onderhouden vn pleintjes
Straten en voetpaden herstellen. De stad is vuil: opkuisen
Kasseien aanpakken
Meer parking en ruimte voor kinderen te spelen
Een feestje organiseren.
Wijkfeest organiseren en zorgen voor samenhorigheid
Beter onderhoud (groen en paden)
Mc Delivery
Terugstorten naar sportclubs
X
Investeren in groen , speelpleinen , gebouw met opties voor meerdere projecten
Godenzonen en sportterrein voor jongeren
Reuze bbq
Weet ik nog niet.... Misschien geld investeren niet in onze wijk maar in onze nieuwe toekomstige OC
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Kiosk op marktplein plaatsen voor lokale muziek verenigingen
Ontmoetingsplaatsen gezellig inrichten, meer zitbanken, meer groen en speelgelegenheden en speelstraten voor kinderen
Feest
investeren in veilige schoolomgeving
Herstellen wandelpaden in groenzone
SAMENKOMEN
Wijkfestival
De kermis opwaarderen ipv dat platvloers gedoe
Een gezellig feestje voor de bewoners van de wijk
groene wijkomgeving, voldoende speelruimte voor kinderen, buurtfeestjes om buren te leren kennen ...
Buurtfeesten zodat mensen elkaar ontmoeten, een boekenhuisje waar mensen hun boek kunnen achterlaten voor anderen, picknicktafels
plaatsen
Een buurwinkel
een nieuwjaarsreceptie organiseren en een gratis zomerbarbeque voor alle inwoners
verzorging van amles die stuk is
Toezicht voor alleenstaande ouderen
Inzetten op veiige buurt
Voetpaden repareren
dorpsontmoetingspunt met vb. repaircafé, meer groen in de straten
Straatfeest
Voorzien van kweekbakken om gezellig samen te tuinieren in het stadscentrum
Nieuw OC in deelgemeente Boezinge
Speelstraat
Straatfeest, ondersteuning wijkcomité,
investeren in verkeersveiligheid
Gebruiken voor de ondersteuning van wijkfeest en de vrijwilligers. Ook een idee kan zijn om de wijkbewoners zelf te laten kiezen welke
mobiliteitproblemen met dit budget moeten worden aangepakt?
Speeltuinen voor kinderen
Hopen dat boezinge weer een historici rally heeft
Wijk Poperingseweg nabij sporthal Vlamertinge: Het groene pleintje + banken wegdoen (Niemand heeft daar iets aan). Parkeerplaatsen in de
plaats, want als er iets te doen is in de Sporthal (Volleybalwedstrijden op zaterdagavond) en eetfestijn in CC Vlamertinge, dan is het als
bewoner soms moeilijk om je eigen auto kwijt te geraken voor je eigen woning.
aanleg voetpaden, onderhoud speelpleinen
Speelplein uitbreiden en onderhouden
Nachtverlichting, wegdek
snelheidsremmende middelen poperingseweg (al verscheidene keren is een auto in gevel geredem door flauwe bocht)
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Instellingen enquête
Vragen per pagina

Meerdere

Laat meerdere indieningen toe?

Laat terug op eerdere vragen?

Vraagnummers weergeven?

Willekeurige vraag volgorde?

Toon voortgangsbalk?

Notificaties ontvangen per e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP restrictie?
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Bijlage: Enquête
Wuk met Ieper?
Beste bezoeker
Bedankt voor jouw interesse in Wuk met Ieper.
Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u ons verder om ideeën te verzamelen voor onze stad en haar deelgemeenten.

1. Op welke manier moet Ieper extra parking voorzien
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

Via randparkings
Ondergrondse parking in het centrum
Parkeertoren aan het station
In het centrum bovengronds
Andere...

2. Zwemmen in openlucht?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord

In een zwemvijver aan Dikkebusvijver
Oude site openluchtzwembad
Aan het huidige zwembad
Voor mij is dat geen noodzaak
Andere...
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3. Op welke activiteiten moet stad Ieper meer inzetten qua investering?
Vraag instructies: Verander de volgorde volgens uw voorkeur (1. - belangrijkste, laatste - minst belangrijke)

Kerstmarkt
Seniorenactiviteiten
Wijkfeesten
Activiteiten in deelgemeenten
Rally
Activiteiten voor de jeugd
Vredesstad
Gevleugelde stad
Muziekfestivals

4. Ben jij één dag burgemeester van Ieper, wat zou jij dan veranderen?
Vraag instructies: Kort en bondig antwoorden (500 tekens).

5. In Ieper is er veel leegstand op komst qua openbare gebouwen, wat zou jij ermee aanvangen? Alle
ideeën zijn welkom.
Vraag instructies: De gekste ideeën zijn welkom, kort maar krachtig. (500 tekens)

6. Een sociaal huis in Ieper is dat een goed idee?
Vraag instructies: Het brengt de diensten tot bij jou in de deelgemeenten met een mobiel huis op wielen. Daarnaast wordt het een plek van ontmoeten in het centrum van
onze stad. Je zal dus in dit sociaal huis ook terecht kunnen voor je administratie. Het hoofddoel is een laagdrempelige omgeving waar kennismaken en administratieve hulp
voor elke situatie centraal staat. (Geef een cijfer van 1-10)

/ 10

7. Ben jij voorstander van fietsstraten in Ieper?
Vraag instructies: In een ﬁetsstraat mag een auto de ﬁetser onder geen enkele omstandigheid inhalen. Deze straten zijn een extra mechanisme naast de zone 30 in het
centrum om de veiligheid van de fietser te verhogen. (Geef een cijfer van 1-10)

/ 10
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8. Enkele partijen willen graag een autovrije Neermarkt, zodat deze benarde verkeerssituatie wordt
aangepakt? Akkoord of niet?
Vraag instructies: Selecteer één antwoord - Akkoord - Niet Akkoord - Andere

Akkoord
Niet Akkoord
Andere...

9. Een cultuurpas aan een voordeeltarief voor jongeren ben je daar voor te vinden?
Vraag instructies: Jongeren zouden met deze pas verschillende concerten en voorstellingen in Het Perron kunnen bekijken aan een goedkoop tarief. Zo zal de gemiddelde
leeftijd van de bezoeker normaal gezien dalen.

/ 10

10. Je wijk krijgt van de stad 10.000 euro wijkbudget, wat zou je ermee doen voor jouw wijk of
deelgemeente?
Vraag instructies: Wijkbudgetten zijn projectgelden die in verschillende steden worden uitbesteed aan wijken, zodat ze zelf kunnen instaan voor een project in hun straat, wijk of
omgeving. Het zorgt voor echte inspraak en meer participatie van de burger.
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