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NEVELE

Beste inwoners van Nevele,

Onze gemeente Nevele wordt helemaal niet goed 
bestuurd. Verder in dit blad kan je daar jammer 

genoeg meer dan voldoende voorbeelden van terugvinden. 

Er zijn zaken waaraan 
de zetelende meerder-
heid van Nieuw Nevele 
en CD&V te weinig (of 
misschien net te veel) 
aandacht heeft besteed. 
Maar misschien zijn er 
ook problemen waar de 
gehele Nevelse politiek 
te véél of te weinig mee 
bezig is.

Het Vlaams Belang is 
geen partij van standen 
of van drukkingsgroe-
pen. Daarom kunnen 
wij vrank en vrij de 
mening van de gewone 
mensen vertolken.

Elke seconde telt...

Uw mENiNg ook !

Daarom vragen wij uw mening op pa-
pier te zetten. Op die manier kunnen 
wij volgend jaar in ons verkiezingspro-
gramma zwart op wit schrijven wat het 
overgrote deel van de Nevelse bevol-
king stilletjes denkt. Bezorg ons uw 

ingevulde vragenlijsten en 
aarzel niet om er uw vra-
gen, voorstellen en sugges-
ties aan toe te voegen.

Olaf Evrard
Fractievoorzitter

 Bij gebrek aan beleid vragen we het 
aan U...



Politie en veiligheid

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

 akkoord  niet akkoord  geen mening

2. Kent u uw wijkagent?

 ja  neen

3. De drugsproblematiek wordt in mijn gemeente streng 
genoeg aangepakt

 akkoord  niet akkoord  geen mening

4. Ik werd reeds het slachtoffer van criminaliteit

 ja  neen

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

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

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

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

7. De dienstverlening van het OCMW is voldoende 
bereikbaar

 akkoord  niet akkoord  geen mening

8. Mijn gemeente beschikt over voldoende sociale 
woningen/serviceflats

 akkoord  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  niet akkoord  geen mening

11. De openbare gebouwen zijn voldoende aangepast aan 
mindervaliden

 akkoord  niet akkoord  geen mening

12. Er is voldoende buitenschoolse kinderopvang

 akkoord  niet akkoord  geen mening

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

 akkoord  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  niet akkoord  geen mening

17. Mijn gemeente biedt voldoende 
uitgaansmogelijkheden

 akkoord  niet akkoord  geen mening

Verkeer en milieu

18. De gemeente voorziet 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:

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

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

Uw mENiNg tELt !
Het Vlaams Belang nodigt u uit om massaal deel te nemen 

aan deze enquête. U krijgt de kans om uw mening te geven 

over een aantal belangrijke gemeentelijke zaken. U hoeft zich 

geen zorgen te maken dat er niets zal gebeuren met deze 

bevraging. Integendeel, het Vlaams Belang zal rekening houden 

met de resultaten want zij zullen als basis dienen voor ons 

partijprogramma. Een programma met inspraak van het volk, 

dus niet alleen voor het volk, maar ook door het volk!

Het enige wat u moet doen is de enquête invullen, ze in de 

bijgevoegde omslag stoppen en in de dichtstbijzijnde brievenbus 

deponeren. U hoeft geen postzegels te plakken!!



VragEN Uit NEVELE

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

 akkoord  niet akkoord  geen mening

 Zo nee, dat zijn de kankerplekken:

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

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

Vlaamse gemeente

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

 akkoord  niet akkoord  geen mening

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

 akkoord  niet akkoord  geen mening

26. Vreemdelingen zorgen voor overlast in onze 
gemeente

 akkoord  niet akkoord  geen mening

Goed bestuur

27. Hoe wordt u ontvangen op de gemeentediensten

 niet goed  matig

 normaal  goed

 zeer goed

28. Zijn de openingsuren voldoende ruim? 

 Ja  neen

Wanneer zou u willen dat het gemeentehuis open is:

 zaterdagvoormiddag  avond in de week

29. Vindt u voldoende terug op de gemeentelijke 
website?

 Ja  neen

Zo neen: wat ontbreekt er volgens u: 

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

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

30. Worden openbare werken voldoende op tijd 
aangekondigd? 

 Ja  neen

31. Wat vond u de beste realisatie van het 
gemeentebestuur?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

34. Kruis aan in welke deelgemeente u woont:

 Hansbeke  Nevele  Poesele

 Landegem  Poesele  Vosselare

 Er is nog heel wat werk voor de boeg: uitstel is afstel

 Ik heb hier een lijstje gemaakt van de toch wel zware 
problemen die de gemeente Nevele al jarenlang met 
zich meesleept. Ook tijdens deze legislatuur kwamen 
er tot op heden geen oplossingen uit de bus. Nevele 
heeft ruim 6.000.000 euro in kas en heeft nauwelijks of 
geen leningen lopen. Alleen ontbreekt de politieke wil 
om aan deze problemen een passende oplossing te ge-
ven. Het College van Burgemeester en Schepenen is al-
lesbehalve collegiaal en rolt geregeld al vechtend over 
straat, de meerderheid is virtueel gebroken, raadsleden 
en mandatarissen lopen over. Gevolg: geen beleid, geen 
visie en een warrige of zelfs onbestaande besluitvor-
ming.

35. Welke problemen moeten er volgens u tijdens de 
volgende legislatuur prioritair aangepakt worden? U 
mag uiteraard meerdere items aankruisen.

  Windmolens (Merendree, Landegem, Hansbeke, 
Nevele)

 Voetbalterreinen S.K. Nevele, L.S. Merendree en 
V.V.E. Hansbeke

 Nieuwe sporthal (Nevele)

 Nieuw gebouw Technische Dienst (Nevele)

 Buitenschoolse kinderopvang (Hansbeke en 
Merendree)

 Foyer bibliotheek en klimaatregeling auditorium 
(Landegem)

 Mogelijke ringweg (Hansbeke)

 Riolering (Poesele en Vosselare)

 Speelterreinen Chiro Ludiek (Landegem) 

 Nieuwe locatie Scouts en Gidsen Nieuwland 
(Hansbeke)

 Problematiek Moerstraat en Gentstraat (Vosselare)

 Fietspad Renaat De Rudderstraat (Landegem)

 Probleem van de wachtlijsten voor sociale 
woningen

 Inbraken en diefstallen in woningen



Zeggen wat u denkt !
Laat ons hier uw persoonlijke opmerkingen en voorstellen weten:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Man  vrouw

Beroep:  ................................................................................................................................................................................... Leeftijd:  ..............................................

Wenst u de resultaten van de opiniepeiling te ontvangen?  ja  neen

Naam:  ...............................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ................................................................................................................................................................................................................................................

 Ik wil een gesprek met een VB-mandataris.

In 2006 stemde ik voor  ..............................................................................................................................................................................................................

In 2012 zal ik stemmen voor  ...................................................................................................................................................................................................

Hartelijk dank voor uw deelname

aan deZe opiniepeiling !

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

U kan deze enquête gratis terugsturen via de bijgevoegde enveloppe!

Ook te raadplegen op www.vlaamsbelanggenteeklo.org


