Vlaams Belang Enquête

Ook in Aarschot...
Ver. uitg. H.Goyvaerts, Tervuursevest 13 b1, 3001 Heverlee (Leuven)
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Tijd voor een ander beleid!

O

p 14 oktober 2012 gaan we naar het stemlokaal
om een nieuwe gemeenteraad en provincieraad te
kiezen. Uiteraard zal uw brievenbus weer uitpuilen
van drukwerk, samengesteld door politieke partijen die uw
stem willen binnenhalen. Meestal gaat deze propaganda
voorbij aan de kern van de zaak.
Waar het echt om draait, is de manier
waarop Aarschot in de toekomst moet
bestuurd worden. Daarbij is het niet overbodig om even stil te staan bij wat de huidige meerderheid de voorbije 5 jaar heeft
gepresteerd. Was u steeds tevreden over
de gang van zaken? Heeft het gemeentebestuur u blij verrast door u inspraak te
geven in de manier waarop uw belastinggeld besteed wordt? Heeft het uw sdad
leefbaarder gemaakt door bijvoorbeeld
streng op te treden tegen sluikstorten of

andere vormen van overlast? Is de veiligheid rondom de scholen verbeterd? Worden plaatselijke handelaars gesteund en
bedrijven warm gemaakt om zich in Lubbeek te komen vestigen? Of bent u eerder teleurgesteld over de wildgroei aan
verkeersborden en over de huidige verkeersremmers? Vindt u de afvalophaling
te duur en begrijpt u niet waarom er dan
nog een milieubelasting moet zijn? Laat
het ons weten want dit zijn maar enkele
voorbeelden van vragen waar wij graag

een antwoord op kennen.
Wij als Vlaams Belang willen een alternatief bieden. Wij voeren oppositie omdat het moet maar willen wel constructief zijn als het kan. Wij zullen eigen
voorstellen lanceren maar ook verkeerde
beslissingen blijven bestrijden met voldoende argumenten. Wij zijn een volkspartij die de stem wil zijn van het volk.
Daarom vragen wij nu naar uw mening.
Uw antwoorden op onze enquête zullen
ons in staat stellen een evaluatie te maken
van het beleid binnen de stad en binnen
het OCMW. Zo kunnen wij ook aantonen
waar het beter kan en waar het zeker beter moet. Zoals altijd zal het Vlaams Belang luidop blijven zeggen wat u denkt!
Deze enquête is daar een eerste stap van.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
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Politie en
veiligheid
niet akkoord

geen mening

2. Kent u uw wijkagent?
ja

neen

niet akkoord

geen mening

4. Ik werd reeds het slachtoffer van criminaliteit
ja

neen

Zo ja, van: agressie - inbraak –
diefstal – aanranding – andere:

vandalisme –

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Ik werd bij mijn noodoproep aan de politie voldoende
snel geholpen
akkoord

niet akkoord

geen mening

6. De criminaliteit wordt voldoende hard aangepakt
akkoord

niet akkoord

geen mening

Sociaal
beleid
niet akkoord

geen mening

niet akkoord

geen mening

9. Ik vind dat eigen inwoners voorrang moeten krijgen bij
de toekenning van sociale woningen
akkoord

niet akkoord

geen mening

10. Er zijn voldoende voorzieningen voor senioren
akkoord

akkoord

niet akkoord

geen mening

13. Ik vind dat er voldoende propere en veilige
speelpleintjes zijn voor de kleinsten
niet akkoord

geen mening

Sport,
cultuur en
verenigingsleven
14. Mijn gemeente biedt voldoende ondersteuning aan
haar sportclubs
akkoord

niet akkoord

geen mening

15. Mijn gemeente organiseert voldoende sociale
activiteiten om een bruisende gemeente te zijn
akkoord

niet akkoord

geen mening

16. Ik heb niet te klagen over het cultuuraanbod in mijn
gemeente
akkoord
akkoord

8. Mijn gemeente beschikt over voldoende sociale
woningen/serviceflats
akkoord

geen mening

niet akkoord

geen mening

17. Mijn gemeente biedt voldoende uitgaansmogelijkheden

7. De dienstverlening
van het OCMW is voldoende bereikbaar
akkoord

niet akkoord

12. Er is voldoende buitenschoolse kinderopvang

akkoord

3. De drugsproblematiek wordt in mijn gemeente streng
genoeg aangepakt
akkoord

11. De openbare gebouwen zijn voldoende aangepast aan
mindervaliden
akkoord

1. Er is voldoende blauw
op straat om mij een veilig gevoel te geven
akkoord
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niet akkoord

geen mening

niet akkoord

geen mening

Verkeer en
milieu
18. De gemeente voorziet niet in voldoende ophalingen van
huisvuil

PMD

papier/karton

glas

GFT

grofvuil

19. Als fietser en voetganger voel ik mij veilig op de weg
akkoord

niet akkoord

geen mening

20. Mijn (klein-)kinderen kunnen veilig naar school fietsen
akkoord

niet akkoord

geen mening

21. Er vinden voldoende snelheidscontroles plaats
akkoord

niet akkoord

geen mening

22. De voetpaden en wandelwegen liggen er verzorgd bij
akkoord

niet akkoord

geen mening

Zo nee, de slechtst onderhouden paden en wegen zijn:

Goed
bestuur ?
27. Hoe wordt u
ontvangen op de
gemeentediensten

.......................................................................................................................................................

niet goed

matig

.......................................................................................................................................................

normaal

goed

23. De openbare plaatsen (kerkhof, kerkplein, parkjes,…)
liggen er net en proper bij
akkoord

niet akkoord

geen mening

zeer goed
28. Zijn de openingsuren voldoende ruim?
Ja

Zo nee, dat zijn de kankerplekken:

Wanneer zou u willen dat het gemeentehuis open is:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Vlaamse
gemeente

29. Vindt u voldoende terug op de gemeentelijke website?
neen

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
30. Worden openbare werken voldoende op tijd
aangekondigd?
Ja
niet akkoord

geen mening

niet akkoord

geen mening

niet akkoord

neen

31. Wat vond u de slechtste beslissing van het
gemeentebestuur?
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
32. Waar moet het gemeentebestuur meer werk van
maken de komende jaren?

26. Vreemdelingen zorgen voor overlast in onze gemeente
akkoord

avond in de week

Zo neen: wat ontbreekt er volgens u:

25. Ik vind dat een premie mag worden gegeven
om anderstalige benamingen en opschriften te
vernederlandsen
akkoord

zaterdagvoormiddag
Ja

24. Het gemeentebestuur doet
voldoende om het
Nederlands in de
gemeente te promoten
akkoord

neen

geen mening

Wat vindT u belangrijk?

........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

33. Geef aan waar uw gemeente meer aandacht moet aan besteden de volgende jaren. U kan aankruisen in hoeverre dit
thema belangrijk is voor u of niet.
Voetpaden
Huisvuilophaling
Containerpark
Sportaccommodatie
Fuifzaal/Jeugdontmoetingscentrum
Onderhoud openbaar domein
Gemeentelijke Administratief Centrum
Openbaar vervoer
Gemeentelijke informatie
Sociale woningen/serviceflats
Culturele en toeristische attracties

Belangrijk

Niet belangrijk

Geen mening

Vragen uit
Aarschot
34. Bent u tevreden van het nieuwe verkeerscirculatieplan
in de Aarschotse binnenstad?
ja

neen

35. Wat vindt u van de rotonde aan de Knoet?
ja

neen

36. Heeft het huidig stadsbestuur evenveel aandacht
voor Rillaar, Langdorp en Wolfsdonk als voor het
stadscentrum volgens u?
ja

neen

37. Voert de stad Aarschot een gezinsvriendelijk beleid?
ja

neen

38. Hebt u genoeg inspraakmogelijkheden bij
wegenwerken en nieuwe bouwprojecten in uw buurt?
ja

neen

39. Voldoet de dienstverlening van de Politie wanneer u er
beroep op doet?
ja

neen

40. Is Aarschot de voorbije jaren volgens u teveel
negatief in de media gekomen door de verschillende
corruptiedossiers tegen Aarschotse politici?
ja

neen

41. Worden de sociale woningen in Aarschot op een
eerlijke en transparante manier toegewezen?
ja

neen

42. Is er in uw buurt genoeg parkeergelegenheid voor
inwoners en bezoekers?
ja

neen

43. Heeft het huidig stadsbestuur zijn verkiezingsbeloften
uit 2006 nagekomen volgens u?
ja
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Hartelijk
!
aan deze opiniepeiling
❍ Man ❍ vrouw
Beroep: .......................................................................
Leeftijd: ...........
Wenst u de resultaten van de opiniepeiling te ontvangen?
❍ ja
❍ neen
Naam: .........................................................................
Adres: .........................................................................
...................................................................................

neen

Mogen wij u vragen volgende
gegevens over uw persoon in te vullen
(U mag de opiniepeiling
ook anoniem invullen):

Help mee met het Vlaams
Belang in uw gemeente!
Op 14 oktober 2012 wil het Vlaams Belang zich ook
verankeren in de gemeente- en provincieraden. Wij nodigen
u graag uit om uw plaatselijke afdeling te helpen in haar
Vlaamse en rechtse strijd.
Ik wil een affiche aan mijn raam hangen
Ik wil een tuinbord in mijn tuin

❍ Ik wil graag meewerken met het Vlaams Belang aan de

Ik wil mee gaan plakken

gemeenteraadsverkiezingen van 2012

Ik wil bussen
Ik wil deel uitmaken van de folderploegen op de markten

U kan deze enquête terugsturen naar of bezorgen aan het Vlaams Belang secretariaat : Tervuursevest 13/01
3001 Heverlee (vlakbij de Naamse Poort).

