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Resultaten zomerenquête

Pittem-Egem 2020
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Hoe nauwkeurig is onze enquête?

- In totaal namen 337 inwoners deel aan onze enquête

- Dit levert ons een foutenmarge van 5% op en een betrouwbaarheidsniveau(*) 

van 95%

* Betrouwbaarheidsniveau is de waarschijnlijkheid dat onze steekproef de houding van de populatie nauwkeurig vertegenwoordigt

Hoe representatief is onze enquête?

- In onderstaande grafieken krijgt u een beeld van wie onze enquête heeft 

ingevuld

- We merken een mooie verdeling tussen mannen en vrouwen, een 

representatieve verdeling tussen Pittemnaren en Egemnaren en we merken ook 

op dat alle leeftijden aan bod kwamen.

- In de verdere grafieken zal u bovendien opmerken dat alle lagen van de 

bevolking vertegenwoordigd zijn
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Bent u een man of een vrouw?
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Woont u in Pittem of Egem?
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In welke leeftijdscategorie zit u?
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Wat is uw professionele status?
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Wat is uw gezinssituatie?
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Woont u binnen de bebouwde kom of buiten de bebouwde kom?
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Hoe lang woont u reeds in Pittem/Egem ?
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Bent u lid van een sport- of andere vereniging?
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Politiek Pittem-Egem

- In de volgende slides krijgen we een beter beeld over hoe onze inwoners kijken 

naar de ‘politiek’ in Pittem en Egem

- Belangrijk hier is dat we ook peilen naar de invloed van het invoeren van het 

stemrecht, i.p.v. de stemplicht. Dit vanaf de volgende 

gemeenteraadsverkiezingen van 2024

- We kijken onder meer ook naar de tevredenheidsgraad ten opzichte van de 

CD&V als beleidspartij en NPE als oppositiepartij gevolgd door enkele 

specifieke politieke (beleids)vragen
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Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zal de stemplicht

meer dan waarschijnlijk afgeschaft worden. Gaat u dan nog stemmen?
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Hoe tevreden bent u over het beleid van de CD&V-meerderheid?
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Hoe tevreden bent u over de manier waarop NieuwPittemEgem zijn rol als

oppositiepartij invult?
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Wat zijn voor u, als inwoner, de meest dringende zaken waar het 

gemeentebestuur de komende periode/jaren moet op focussen? 
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Hoe tevreden bent u over de aanpak van de corona-crisis door ons

gemeentebestuur?
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Vindt u dat meerderheid en oppositie tijdens deze uitzonderlijke corona-

crisis moesten samenwerken?
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Vindt u dat de gemeenteraden altijd live en online moeten gevolgd

kunnen worden?

Beantwoord: 333    Overgeslagen: 4

Vaststelling: Een meerderheid van de ondervraagden zou het positief vinden dat de 
gemeenteraden altijd live kunnen gevolgd worden
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8740KoopLokaal.be is een initiatief van oppositiepartij NieuwPittemEgem. Wat is 

jouw mening over dit initiatief om lokaal shoppen te bevorderen?

Beantwoord: 332    Overgeslagen: 5

Een overgrote 
meerderheid (68%) van 
de ondervraagden vindt 
het 8740KoopLokaal.be 

initiatief positief!
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Verkeersveiligheid en mobiliteit

- In de volgende reeks slides peilden we via diverse vragen naar wat onze 

inwoners belangrijk vinden als het gaat over verkeersveiligheid en mobiliteit

- Het is een onderwerp dat veel van onze inwoners nog steeds beroert, vandaar 

dat het ook werd opgenomen in deze enquête

- De resultaten geven ons een beter beeld over de pijnpunten en over hoe onze 

inwoners de huidige situatie op gebied van verkeersveiligheid en mobiliteit 

ervaren.
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Als u zich naar een lokale handelaar moet verplaatsen (bakker, 

beenhouwer, of andere), hoe verplaatst u zich dan meestal?

We zien dat meer dan de helft (56%) van onze inwoners de auto 
gebruikt voor lokale verplaatsingen. Aan de andere kant zijn er 
toch ook bijna 40% die de fiets gebruiken of te voet de 
verplaatsing maken.
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Wat zijn voor u de grootste problemen waar onze gemeente mee te maken

heeft als het gaat over verkeersveiligheid?

Er waren ook heel wat 
opmerkingen. 

Daaruit blijkt vooral de 
bezorgdheid over een 

teveel aan zwaar verkeer 
in de dorpscentra en 

wijzen veel mensen op 
heel wat onveilige 
verkeerssituaties
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Wat zijn voor u de grootste problemen waar u mee te maken krijgt als het 

gaat over mobiliteit?

Meest opvallende 
reacties:

-parking vrachtwagens
-kortparkeren wordt 
positief ontvangen

-drukte en snelheid in 
Tieltstraat is een blijvend 

probleem
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Wat is volgens u prioritair om de mobiliteit/verkeersveiligheid

in Pittem en Egem te verbeteren?

Meest opvallende vaststellingen
- Inzetten op controles en sensibilisering 

zouden ons gedrag moeten aanpassen
- Meer aandacht voor de fietser
- Meer inzetten op openbaar vervoer 

voor mensen die buiten het centrum 
wonen
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Wat is het beeld dat u voor ogen hebt, als u naar de toekomst kijkt van 

onze gemeente op vlak van mobiliteit?

Conclusie: onze inwoners willen dorpscentra waar auto’s wel nog welkom zijn en met 
voldoende parkeerplaatsen, maar waar fietsers ruimte krijgen en zich veilig voelen
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De gemeente werkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Bent u daarvan op de 

hoogte?

Ja, absoluut en ik word 
mee betrokken via één 
van de gemeentelijke 
adviesraden die zal 
geraadpleegd worden

Ik had er al van gehoord 
maar heb verder geen 
weet van hoe het tot 
stand zal komen

Nee, het is het eerste wat 
ik er van hoor
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Welke score op 10 zou u momenteel geven aan onze gemeente op vlak

van verkeersveiligheid en mobiliteit?

Een zes is “voldoende” maar hier is zeker 
nog ruimte voor verbetering!
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Leefbaarheid, sport- en vrije tijd, wonen

- De laatste reeks slides met resultaten uit onze enquête gaan over heel diverse 

onderwerpen op gebied van leefbaarheid, sport, vrije tijd en wonen

- De antwoorden spreken voor zich, hier en daar proberen we toelichting te 

geven en/of te kaderen
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Er komen de laatste jaren en ook komende jaren heel wat nieuwe

verkavelingen bij. Hoe staat u daar tegenover?

Meest voorkomende onderwerpen in jullie reacties:
- Bezorgdheid m.b.t. wateroverlast
- Bezorgdheid omtrent ‘te veel’ sociale woningen en aantrekken van ‘niet-Pittegemnaren’
- Woningen betaalbaar houden voor jonge gezinnen
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Vindt u dat er voldoende faciliteiten zijn om te sporten in onze gemeente?

Opvallend: 
- De helft van onze inwoners is tevreden over de beschikbare faciliteiten
- 2/3 vindt dat er nog - een beetje tot veel - ruimte is tot verbetering
- Een grotere variatie aan sporten zou aan bod moeten komen
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Heeft u als inwoner, voldoende informatie betreffende de mogelijke

sportclubs en andere vrijetijdsorganisaties?
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In het meerjarenplan is een aanzienlijk budget vrijgemaakt voor het 

renoveren/bouwen van een nieuwe sporthal en aanpassing/opfrissing van 

de volledige sportsite in Pittem. Hoe staat u daar tegenover?

Opvallend:
- 55% is van mening dat de sportsite, inclusief sporthal volledig moet vernieuwd worden
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Hoe ervaart u het "leven" in onze gemeente?

Conclusie:
Overgrote meerderheid van onze inwoners vindt het goed leven in Pittem/Egem!
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Hoe zie je de toekomst van onze gemeente?

Slechts 23% vindt de balans goed zoals deze 
nu is. Verkeersveiligheid, lokale economie, 
jeugd, aantrekken jonge gezinnen, meer 

groen en ruimte voor fietsers en 
voetgangers zijn de behoeftes waarop we 

moeten inzetten.



Powered by

Is er in onze gemeente voldoende 'te beleven' voor onze jeugd?

Frappant:
- Van alle deelnemers aan deze enquête is net geen 20% volledig tevreden over het ‘belevingsaanbod’ voor 

onze jeugd. Veel ruimte dus voor verbetering!
- De vraag naar een jeudhuis is zowel in Pittem als Egem groot. Nuance, initiatief hierin moet komen van de 

jeugd zelf, waarbij zij volledig gesteund worden door de gemeente.
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Zijn er voor jonge gezinnen, tweeverdieners en alleenstaanden voldoende

mogelijkheden voor kinderopvang?

Opvallendste conclusies
- Voor- en naschoolse opvang wordt als ‘te kort’ ervaren door veel mensen
- Nood aan meer buitenschoolse mogelijkheden tot opvang
- Uit de vele reacties blijkt dat de speelpleinwerking als heel positief wordt ervaren
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De plannen van Luminus om windmolens te plaatsen in onze gemeente blijven een 'hot' topic. 

Hoe staat u tegenover het "vergroenen" van onze energievoorzieningen?
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Fusies tussen gemeenten waren in 2018 al een topic, in 2024 wordt dit opnieuw het geval. Wat 

is uw mening, moet Pittem-Egem fusioneren met andere gemeenten of net niet?
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Slotwoord

- We willen iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om de enquête in te 

vullen!

- Het is de bedoeling dat we deze enquête tweejaarlijks herhalen. We willen 

blijven peilen naar wat er leeft bij onze inwoners

- Heel wat mensen maakten gebruik van waar mogelijk in de enquête, 

persoonlijke opmerkingen/reacties toe te voegen. Dit hebben we met heel veel 

aandacht gelezen! We houden deze allemaal bij en kijken hoe zij ons kunnen 

helpen om voor jullie een beter beleid te bekomen.

- Alle tips en opmerkingen zijn zeker welkom, ook als die kritisch zijn. Deze 

kunnen ons alleen maar helpen om te verbeteren.


