
Enquête BuurtBouwers

Of je nu wel of niet deelnam aan de stemronde, jouw mening telt!
Om van een eventuele volgende editie een hopelijk nog groter succes te maken,
willen we jullie aansporen om deze enquête volledig in te vullen en aan te geven

waar volgens jullie de knelpunten zitten.

Deelname aan deze enquête is anoniem.

Alvast bedankt!



1. Heb je deelgenomen aan de stemronde van BuurtBouwers?*
 Markeer slechts één ovaal.

Ja  Ga naar vraag 7.

Nee   Ga naar vraag 2.

Niet-deelnemers
We willen graag weten waarom je niet deelnam en wat we kunnen doen om jou een volgende keer wel te motiveren!

2. Waarom heb je niet deelgenomen?*
 Markeer slechts één ovaal.

Ik had er geen tijd voor

Ik had geen interesse in het burgerbegrotingsproject

Ik vond het moeilijk om deel te nemen

Ik sta niet achter het initiatief van een burgerbegroting

Ik wist niet af van het burgerbegrotingsproject BuurtBouwers

Anders:  

3. Indien je deelname te moeilijk vond: wat kan er volgens jou makkelijker gemaakt worden om
 toch te kunnen deelnemen?

 

 

 

4. Indien je niet achter het initiatief van een burgerbegroting staat: wat is hier de reden voor?

 

 

5. Zou je een volgende keer wel deelnemen?*
 Markeer slechts één ovaal.

 Ja Nee 

6. Waarom zou je wel/niet deelnemen?*

 

 

Ga naar vraag 28.

Deelnemers
Eerst en vooral willen we jou graag bedanken voor jouw deelname!

We hopen dat een eventuele volgende editie minstens even succesvol wordt en willen hiervoor graag rekening houden met jouw 
ervaringen.

7. Op welke manier heb je kennis gemaakt met BuurtBouwers?*
 Markeer slechts één ovaal. 

Via het gemeentelijk infoblad

Via de gemeentelijke website

Via affi ches/fl yers

Via de folder die midden februari in de brievenbus zat

Via Facebook

Via de gemeentelijke app

Via de digitale nieuwsbrief

Via de pers

Via familie, vrienden of kennissen

Anders:  
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8. Wat vond je van het online participatieplatform?
 Markeer slechts één antwoord per rij.

9. Heb je nog opmerkingen over het platform?

 

 

 

10. Wat vond je van het papieren stemformulier?

 

 

 

11. De minimumleeftijd om te mogen stemmen was 14 jaar. Wat vond je hiervan?*
Markeer slechts één ovaal.

Goed  Te jong  Te oud

12. Indien je de leeftijd van 14 te jong/oud vond: wat is volgens jou de ideale leeftijd om deel te nemen?

 

13. Vond je dat je voldoende tijd had om een stem uit te brengen? (stemmen kon gedurende de maand juni)*
 Markeer slechts één ovaal.

Voor mij mag de stemperiode korter zijn

Ja, één maand was ideaal om alle projecten te kunnen beoordelen

Nee, ik had graag langer de tijd gehad

14. Wat was jouw motivatie om te stemmen?*
Markeer slechts één ovaal.

Ik vind het belangrijk om mee te kunnen beslissen over wat er in mijn gemeente/wijk gebeurt

Ik heb gestemd om iemand een plezier te doen

Anders:   

15. Heb je voor de stemronde alle projecten bekeken en een goed overwogen beslissing gemaakt?*
 Markeer slechts één ovaal.

 Ja Nee

16. Je kon op maximum drie projecten stemmen, was dit volgens jou voldoende?*
 Markeer slechts één ovaal.

Ik had op meer dan drie projecten willen stemmen

Ik vond de mogelijkheid om op drie projecten te stemmen voldoende

Ik vond de mogelijkheid om op drie projecten te stemmen te veel

17. Had je de behoefte om ook tegen bepaalde projecten te kunnen stemmen?*
 Markeer slechts één ovaal.

Ja Nee 

18. Nu werd er twee keer een tussentijdse stand gepubliceerd, je kon de resultaten niet in ‘real time’ 
raadplegen. Wat vind je van deze aanpak?*
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Helemaal
akkoord

Akkoord
Geen

mening
Niet

akkoord
Helemaal

niet akkoord

Ik kon me vlot registreren

Projecten zijn gemakkelijk terug te vinden

Ik vond vlot de nodige informatie terug

De menustructuur is duidelijk

Het stemmen via de enquête ging vlot



19. Is een maximumbudget van € 5000 volgens jou een goede limiet voor een project
binnen het kader van een burgerbegroting?*

 Markeer slechts één ovaal.

Ja

Nee, dit is volgens mij een te hoog budget

Nee, dit is volgens mij een te laag budget

20. Wat vond je van het totaalbudget van € 100 000 dat voor BuurtBouwers werd voorzien?*
 Markeer slechts één ovaal.

Goed

Dit is volgens mij een te hoog budget

Dit is volgens mij een te laag budget

21. Waarom vond je het totaalbudget van € 100 000 te hoog/laag?

 

 

22. Vond je de nodige informatie omtrent BuurtBouwers vlot terug?*
 Markeer slechts één ovaal.

Ja Nee 

23. Indien je de informatie niet vlot terug vond, waaraan lag dit?

 

 

24. Via welke kanalen zocht je naar informatie over BuurtBouwers?*
 Vink alle toepasselijke opties aan.

Google/andere zoekmachine

Gemeentelijke website

Participatieplatform

Infoblad

Anders:  

25. Zou je een volgende keer opnieuw deelnemen aan BuurtBouwers?*
 Markeer slechts één ovaal.

Ja Nee

26. Waarom zou je wel/niet deelnemen?*

 

 

27. Zou je voor een volgende editie bereid zijn om jouw stem te registreren via jouw rijksregisternummer? 
(dit zorgt voor een vlottere controle op ongeldige stemmen door het gemeentepersoneel)*

 Markeer slechts één ovaal.

 Ja Nee

Opmerkingen/suggesties
Heb je nog opmerkingen of suggesties over zaken die in de enquête niet aan bod kwamen?
Of wil je meer uitleg geven bij een bepaalde vraag? Dat kan hieronder!

28. Heb je nog opmerkingen en/of suggesties voor een volgende editie van BuurtBouwers?*

 

 

 

Stuur de ingevulde enquête voor 1 oktober 2018 terug naar:
Gemeentebestuur Wortegem-Petegem t.a.v. Valérie Van Auwegem, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
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