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“Wat vind je van het beleid van ons gemeentebestuur?”
Enquête uitgevoerd van 24/1/21 tot 7/2/21

1.Inleiding
"Adviezen geven aangaande Vichtse zaken i.v.m. veiligheid, infrastructuur, burgerzaken en dienstverlening…
burgerparticipatie in de échte zin van het woord”. Dit was één van onze uitgangspunten bij de stichting van de
vernieuwde Vichtse Dorpsraad VZW op dinsdag 7 maart 2017 in aanwezigheid van de meeste Vichtse Verenigingen en
een ruime vertegenwoordiging van het Anzegemse Gemeentebestuur (o.a. met toenmalig burgemeester Claude Van
Marcke, de meeste schepenen en Vichtse raadsleden).
Drie jaar geleden (november 2017) lieten we de Vichtse
verenigingen over het beleid oordelen in een Algemene
Vergadering. Dit resulteerde in een memorandum dat
aan het toenmalige gemeentebestuur werd overhandigd.
Een aantal zaken werden gerealiseerd – in de mate van
het mogelijke – maar er zijn uiteraard nog werkpunten.
Van 24 januari tot 7 februari 2021 kregen alle
Vichtenaren de kans om onze enquête in te vullen (op
website www.vichte.be) met als hoofdvraag “Wat vind
je van het beleid van ons gemeentebestuur?”. We
deelden tegen 26 januari 2021 in elke Vichtse woning
een folder uit om mensen te motiveren de online enquête in te vullen. We sloten af op 7 februari. Naast de online
antwoorden kregen we ook een aantal –op papier-ingevulde formulieren binnen die we ook verwerkten. We willen
iedereen bedanken die hieraan deelnam. We kregen heel wat positieve reacties op de organisatie van de enquête zelf:
"Bedankt dat we de kans kregen hierover onze mening te zeggen". Dit doet deugd!
We zijn tevreden: we kregen zo’n 472 antwoorden binnen. Dit is een klein kwart van de Vichtse huisgezinnen.

2.De vragen/ stellingen
We stelden verschillende vragen / legden beoordelingen voor op stellingen
A. De leeftijd van de persoon die invulde
B. Algemene “stellingen” over het beleid waarbij men een score kon geven van 1 (helemaal niet akkoord) tot 5
(volmondig eens). De stellingen werden zo positief mogelijk geformuleerd.
1. Het gemeentebestuur zorgt goed voor onze openbare gebouwen (de Stringe, muziekschool, kinderopvang, Oude Kerk, sporthal, jeugdlokalen,
zwembad, …).
2. Het bestuur onderhoudt onze straten en de openbare ruimtes (pleinen, parken, speelpleintjes) uitstekend.
3. De ruimtelijke ordening van ons dorp is OK (wijken, groene ruimte, appartementen, …).
4. Er is hier een goed afvalbeleid. De containerparken voldoen ruimschoots en de ophalingen gebeuren zonder problemen.
5. Het bestuur zet zich uitstekend in voor een goed klimaat- en energiebeleid (led-verlichting, isolatie van gebouwen, …).
6. Onze verenigingen worden hier goed ondersteund. Ook het culturele en sportieve leven bloeit. Het bestuur spant zich daarvoor in (aanbod,
diversiteit, subsidies…). Graag oordeel van voor de Corona-crisis
7. Het bestuur doet veel inspanningen voor de verkeersveiligheid in onze gemeente (zone 30, signalisatie, preventie, fietsstraten…).
8. Ontspanning: voor iedereen zijn hier heel veel kansen en mogelijkheden (kinderopvang, speeltuintjes, bewegingsruimte, park, wandelwegen,
sportinfrastructuur, bibliotheek, zwembad, …).
9. Middenstand, bedrijven en ondernemerschap worden hier goed ondersteund (Anzegembon, voordelen voor ondernemers en zelfstandigen,
“winkel-hier”-acties, …).
10. Het gemeentebestuur besteedt ons geld op een oordeelkundige manier (begroting, inkomsten, uitgaven).

C. Bijkomende algemene opmerkingen of een toevoeging over het beleid?
2

Uiteraard is deze enquête verre van volledig. De stellingen die werden voorgelegd omvatten de meest zichtbare
beleidsdomeinen waarin een gemeentebestuur kan bijsturen: patrimonium, verkeersbeleid, financiën, ruimtelijke
ordening, afvalbeleid, cultuur-, sport- en jeugdbeleid, middenstand, energiebeleid…
Kwamen dus niet aan bod: digitalisering, onderwijs, gelijke kansen, administratieve organisatie, sociale dienst, zorgen welzijn, internationale solidariteit, en andere...

3.Wie antwoordde?
Anoniem
De enquête was anoniem. Dit gaf ongetwijfeld aan de invullers meer de mogelijkheid om “vrijuit” hun mening te
verwoorden en scores te geven.
We kregen enkele extreem positieve en ook extreem negatieve reacties binnen (op alle items een 5 of een 1). De
berichten werden af en toe met identiek dezelfde commentaren en heel vlug na elkaar gepost (het exacte tijdstip van
posten konden we dus wel zien, tot op de seconde). Aan beide kanten van het spectrum ongeveer evenveel. We
hebben ze niet verwijderd omdat ze geen invloed hebben gehad op de gemiddelde scores en uiteraard
vertegenwoordigen zij ook mensen die hier leven en hun mening hebben.
En of het allemaal Vichtenaren waren? De folders zijn enkel in Vichte uitgedeeld en ook de vragen waren gericht naar
Vichtse situaties. We maakten wel reclame op sociale media maar in de meeste gevallen gaven de commentaren aan
dat de mensen de Vichtse situatie goed kenden. Toch enkele reacties die misschien niet uit Vichte komen (“In Vichte is
er een park maar in Anzegem niet! “”In Tiegem liggen de wandelwegen erbarmelijk slecht”. Het aantal van dergelijke
reacties is echter te verwaarlozen. Uiteindelijk pleiten wij ervoor dat in alle Anzegemse deelgemeenten een
gelijkaardige enquête wordt afgenomen, bij voorkeur door de plaatselijke verenigingen.

Leeftijden
De gemiddelde leeftijd van de invullers is 47,5 jaar. Hieronder vindt u de spreiding van de leeftijden.
Voor ons een heel valabel staal van de bevolking in haar totaliteit.

Aantal invullers van de enquête, gespreid volgens leeftijd
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4.De verwerking
Na het afsluiten van de enquête hebben we met de werkgroep “beleid” binnen onze dorpsraad de strategie en
werkwijze besproken. Door onze ICT’er Dimitri was er al heel wat werk vooraf gebeurd. De gemiddelde scores, de
spreiding, de commentaren netjes in kolommen per stelling…
We verdeelden de antwoorden onder elkaar en hebben de commentaren verwerkt. Uiteindelijk kwamen we tot drie
grote items:

A. Gemiddelde score, % niet geantwoord en aantal commentaren.
B. Commentaren
a. Positief (wat apprecieert men, wat vinden mensen goed?), gerangschikt volgens frequentie – de meest
voorkomende eerst, de laatste (minstens 1% van de uitgebrachte commentaren) achteraan.
b. Bezorgdheden (gerangschikt volgens frequentie, de items met de meeste commentaren komen vooraan
in de rangorde, de laatste (minstens 1 % van de uitgebrachte commentaren) achteraan.
In de praktijk worden de commentaren die slechts door 1 unieke persoon werden uitgebracht en volledig
verschillend zijn van andere commentaren, hier niet vermeld. Soms worden deze opmerkingen
overgenomen in de rubriek eronder (relevante opmerkingen/vragen - als hint of goed idee voor het
bestuur). De reden is dat we het document niet te uitgebreid willen maken. Scheldproza en beledigende
opmerkingen worden niet opgenomen maar we proberen wel de onderliggende gedachte of de
bezorgdheid die er soms uit blijkt, te verwoorden.

C. Relevante bedenkingen/ vragen
Dit zijn gedachten, ideeën in een breder kader, vragen naar verduidelijking t.a.v. het bestuur, alternatieven
ter overweging enz…

5.Het rapporteren van de commentaren
Voor het rapporteren van de commentaren hebben we de stellingen gerangschikt volgens hun gemiddelde score. De
stelling die de hoogste score haalde (dus door de Vichtenaren als meest positief werd beoordeeld) vindt u vooraan. We
beginnen dus met de positiefste punten! Achteraan staat de verwerking van de stelling die het laagst scoorde.
Hieronder vindt u de stellingen, gerangschikt volgens hun respectievelijke scores. Zo krijgt de stelling i.v.m. de kansen en
mogelijkheden in Vichte de hoogste waardering (score: 3,78 op 5). De stelling dat het gemeentebestuur ons geld op een
oordeelkundige manier besteedt, krijgt de laagste score (score: 2,10 op 5)

-SCORE 3,78: Ontspanning: voor iedereen zijn hier heel veel kansen en mogelijkheden (kinderopvang, speeltuintjes, bewegingsruimte, park,
wandelwegen, sportinfrastructuur, bibliotheek, zwembad, …)
-SCORE 3,43: Onze verenigingen worden hier goed ondersteund. Ook het culturele en sportieve leven bloeit. Het bestuur spant zich daarvoor in
(aanbod, diversiteit, subsidies…). Graag oordeel van voor de Corona-crisis
-SCORE 3,28: Het bestuur onderhoudt onze straten en de openbare ruimtes (pleinen, parken, speelpleintjes) uitstekend.
-SCORE 3,10: Het bestuur zet zich uitstekend in voor een goed klimaat- en energiebeleid (led-verlichting, isolatie van gebouwen, …).
-SCORE 3,08: Middenstand, bedrijven en ondernemerschap worden hier goed ondersteund (Anzegembon, voordelen voor ondernemers en
zelfstandigen, “winkel-hier”-acties, …).
-SCORE 3,05: Het gemeentebestuur zorgt goed voor onze openbare gebouwen (de Stringe, muziekschool, kinderopvang, Oude Kerk, sporthal,
jeugdlokalen, zwembad, …).
- SCORE 3,03: Het bestuur doet veel inspanningen voor de verkeersveiligheid in onze gemeente (zone 30, signalisatie, preventie, fietsstraten…).
- SCORE 2,93: De ruimtelijke ordening van ons dorp is OK (wijken, groene ruimte, appartementen, …).
- SCORE 2,70: Er is hier een goed afvalbeleid. De containerparken voldoen ruimschoots en de ophalingen gebeuren zonder problemen.
- SCORE 2,10: Het gemeentebestuur besteedt ons geld op een oordeelkundige manier (begroting, inkomsten, uitgaven).
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VERWERKING STELLING 1

Ontspanning: voor iedereen zijn hier veel kansen en mogelijkheden
(kinderopvang, speeltuintjes, bewegingsruimte, park, wandelwegen,
sportinfrastructuur, bibliotheek, zwembad,…)
Samenvatting op 472 enquêtes
Gemiddelde score: 3,76 (hoogste score)
Niet geantwoord: 16 = 3%
Commentaren: 82/ 456 = 18%

Positief
- Goed en divers aanbod, voldoende gebouwen voor
ontspanning (27%)
- Beukenhof als groene long, pluim voor beheer vlindertuin (7%)
- Tevreden over zwembad (5%)

Bezorgdheden
-Dure investering in zwembad is voor mij overbodig (ik zwem toch niet, ik heb dat niet nodig…) (13%)
-Open ruimtes verdwijnen snel, dorpsgevoel verdwijnt (6%)
-Diversen (telkens 2%) Weinig aanbod voor jongeren, weinig horeca, weinig toneel, te weinig plaatsen voor kinderen
speelpleinwerking vakantie, weinig aanbod voor senioren, weinig sportaanbod, weinig buurtspeelpleinen

Relevante bedenkingen/ vragen
- Petanquebaan blijven onderhouden
- Einde Kasserijbeekpad is kapot gereden (Snoekstraat)
- Bibliotheek Vichte moet blijven
- Extra investering voor herstelling gebouw kinderopvang (toiletruimte, ramen)
- Skate-infrastructuur ergens in open lucht
- Naam voorzien voor wandelpaden (zoals in Deerlijk)
- Meer open groene ruimtes, parken, groene hoekjes, wandelwegen
- Deftige sporthal en extra sportterreinen
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VERWERKING STELLING 2

Onze verenigingen worden hier goed
ondersteund. Ook het culturele en sportieve
leven bloeit. Het bestuur spant zich daarvoor in
(aanbod, diversiteit, subsidies,...) Graag
oordelen van voor de corona-crisis.
Samenvatting op 472 enquêtes:
Gemiddelde score: 3,43/5 (2de plaats)
Niet geantwoord op deze vraag 35/472= 7%
Commentaren: 81/437 = 18,5 %

Positief
- Mooi aanbod in Vichte, verenigingsleven bloeit (6%)
- Goed contact/ samenwerking met gemeente (5%)
- Skatepark & Padel (4%)
- Subsidiereglement eenvoudig en voldoende (2%)
- Jeugdbeweging (2%)

Bezorgdheden
- Beleid voor gebruik van lokalen kan beter / te weinig lokalen (14%)
- De geest van lokale dorpsverenigingen staat onder druk door
centralisatie Escolys en bijhorende verkoop verenigingslokalen (12%)
- Aanbod niet groot genoeg (3%)
- Waar blijft de corona steun? (3%)
- Gemeente niet proactief genoeg in ondersteuning verenigingen (2 %)

Relevante bedenkingen/ vragen
- Graag betere transparantie naar subsidies
- Voorstel om van Ommersheimplein sociale site te maken.
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VERWERKING STELLING 3

Het bestuur onderhoudt onze straten en de openbare ruimtes (pleinen,
speelpleintjes, wandelroutes, parken) uitstekend.
Samenvatting op 472 enquêtes
Gemiddelde score: 3.28 (3de plaats)
Niet geantwoord: 4 = 0,8%
Commentaren: 117 op 468 = 25%

Commentaren:
Positief
1. Algemeen: er wordt goed werk geleverd, men doet zijn best, er gebeuren behoorlijke inspanningen, straten
liggen er goed tot redelijk bij, net en er was kerstverlichting! (26%)
2. Pluim voor de groendienst – goed onderhoud van de parken en het Beukenhof, ook kerkhof is beter (8%)
3. Goede burgerinitiatieven bv. de “mooimakers, natuurpunt, …”, mogen gerust ook eens in de bloemetjes worden
gezet (2%)
4. Speelpleintjes worden positief onthaald: fijn dat er hier en daar nieuwe speeltuigen bijkomen (2%)

Bezorgdheden
1. Onderhoud straten, trottoirs, wandelwegen (ook in wijken)
kan soms nog beter – losliggende tegels, aarde en zand,
zwerfvuil en putten (27%)
2. Fietspaden liggen soms niet goed en zijn hier en daar
gevaarlijk (6%)
3. Pleintje in “Pachtgoed” ligt gevaarlijk. Bekaertplein is vuil
2%
4. Er mogen gerust wat speeltuigen aan de rand van
graspleinen bij (zoals nu aan Aquandé) 2%
5. Graag wat meer bomen en vuilnisbakken (die regelmatig
geleegd worden) naast voetpaden 2%
6. Doodlopende straten worden soms vergeten (strooien,
vegen …) 2%

Relevante bedenkingen/ vragen
- Zwerfafval dat men vindt, is niet de schuld van het
gemeentebestuur of de gemeentearbeiders. Mensen moeten ook
hun verantwoordelijkheid nemen voor een nette buurt en straat.
- Schors leggen bij speeltuigen. Bij vochtig weer is er veel slijk in de
nabijheid van de speeltuigen
- De coronaperiode leerde ons dat groene ruimtes zeer belangrijk
zijn!
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VERWERKING STELLING 4

Het bestuur zet zich uitstekend in voor een goed klimaat- en energiebeleid
(led-verlichting, isolatie van gebouwen,...)
Samenvatting op 472 enquêtes
Gemiddelde score: 3,10/5 (4de plaats)
Niet geantwoord: 38/472 = 8%
Commentaren: 96/434 = 22%

Positief
-Straatverlichting naar LED (14 %).

Bezorgdheden
1. Isolatie van gebouwen kan veel beter (in grote mate
de Stringe en de (nieuwe) KSA-lokalen) (23 %)
2. Ook Escolys voldoet niet aan de isolatienormen (2%)
3. Onveilig gevoel door LED verlichting (2 %)
4. Te veel verharding, te weinig groen/bomen (2%)
5. Kapotte lampen in kleine straatjes worden blijkbaar niet snel vervangen (2%)

Relevante bedenkingen/vragen
-Te weinig informatie voor veel mensen omtrent dit onderwerp. Kan de gemeente hierover meer communiceren
- Hoe zit het met warmtepompen, ecologische filtering zwembad?
- Hoe zit het met heraanplanten van bossen?
- Kunnen er zonnepanelen geplaatst worden waar de burgers in kunnen mee participeren?
- Zal Anzegem klimaatneutraal zijn tegen 2050?
- Hoe zit het met duurzame mobiliteit met deelwagens en vervoer voor senioren?
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VERWERKING STELLING 5

Middenstand, bedrijven en ondernemerschap worden hier goed ondersteund
(Anzegembon, voordelen voor ondernemers en zelfstandigen, “winkel-hier”acties, …)
Samenvatting op 472 enquêtes:
Gemiddelde score: 3,08 (5de plaats)
Niet geantwoord: 58 of 12%
Commentaren: 97/414 = 23%
Interpretatie: hier relatief weinig respons omdat wellicht velen geen band of mening hebben over ondernemen.
Van deze commentaren zelfs 23 stuks die melden: ‘Geen mening omdat ik zelf geen zelfstandige ben.’

Positief:
- Veel mogelijkheden in Anzegem (2%)

Bezorgdheden
- Extra belasting voor middenstand is geen cadeau. Ook extra gezinsbelasting niet! (28%)
- Verschillende middenstanders geven aan dat ze weinig merken van gemeentelijke ondersteuning (15%)
- Burgers die vinden dat de middenstand niet leeft. Bv: Vichteplaats heeft niet zoveel winkels meer (12%)

Relevante bedenkingen/vragen:
- “Graag een elektronische bon. Handig voor koper en bedrijf”
- “Een bijberoep uit hobby wordt nu ook extra belast. Zelfs al wordt er geen winst gemaakt.”
- Werk maken van fraaier uitzicht van Vichteplaats – vergroenen, lege vlakte wegwerken, knusser maken! Nadeel is de
historische fout die lang geleden is gemaakt. De N36 dwars door de dorpskern! Had men toen maar een ring rond Vichte
(/Groot-Anzegem) gelegd!
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VERWERKING STELLING 6

Het gemeentebestuur zorgt goed voor onze openbare gebouwen (De Stringe,
muziekschool, kinderopvang, Oude Kerk, sporthal, jeugdlokalen, zwembad)
Samenvatting op 472 enquêtes
Gemiddelde score: 3,05/5 (6de plaats)
Niet geantwoord: 13/ 472 = 2%
Commentaren: 150/459 = 32%

Commentaren
Positief
1. Zwembad: heel goed en mooi project! Goede
investering, heel blij mee! 2%
2. Jeugdlokalen: mooie nieuwe lokalen! Jeugd
tevreden.1%

Bezorgdheden
1.De Stringe: er wordt nog te weinig aan
gedaan. Noodzakelijke werken: isolatie
(energiebesparend), schilderen van grote zaal,
herstel deurscharnieren, lekkend dak, geluidsbegrenzer ??? 15%
2. Oude Kerk: verzakking dringend aanpakken (voorzichtigheid geboden bij bemaling van omgeving bij
nieuwbouwprojecten en aanplantingen in de directe nabijheid – Er moest al veel vroeger ingegrepen worden! Ook de
zeldzame koperen grafplaat wordt niet hersteld en onderhouden. Er is tot op heden (eind febr. 2021) nog geen enkel
subsidiedossier vanuit de gemeente opgestart (12%)
3. Oude KSA-gebouwen: herstel en renovatie nodig, goten niet onderhouden– ook bij nieuw gebouw zijn enkele kleine
herstellingen nog te doen. 8%
4. Kinderopvang, muziekschool: positief over de goede service maar minder over het onderhoud van de site (4%)
5. Ommersheimplein: Wat zal verkocht worden? Onduidelijkheid en bezorgdheid hierover! 4%
6. Sportinfrastuctuur heeft nieuwe “injectie” nodig voor meer zaalsporten (1%).

Relevante bedenkingen/vragen
- Huidig bestuur niet meteen afrekenen op slechte staat van gebouwen. Meeste problemen, verwaarlozingen… zijn al
van veel vroeger. Anzegem heeft al decennia lang een probleem met onderhoud van zijn gebouwen.
- Vraag: is het de intentie
om alle diensten (theater,
vergaderruimten,
feestzaal, muziekschool,
kinderopvang) te
verhuizen naar Escolys?
Veel onrust. Graag
communicatie hierover!
- Monumenten (zoals
Oude Kerk) zouden
moeten door de hogere
overheid worden
gesubsidieerd. Is er al
aanvraag gebeurd? Er is
een indruk dat het
Gemeentebestuur de
renovatie-aanpak voor de
Stringe en de Oude Kerk
op de lange baan schuift.
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VERWERKING STELLING 7

Het bestuur doet veel inspanningen voor de verkeersveiligheid in onze gemeente
(zone 30, signalisatie, preventie, fietsstraten…).
Samenvatting op 472 enquêtes
Gemiddelde score: 3,03/ 5 (7de plaats)
Niet geantwoord 7/472 = 1,5 %
Commentaren: 168/ 465 = 38% Verkeersveiligheid is gevoelig thema

Positief
- Invoering fietsstraten positief behalve die van Beukenhofstraat (7%)
- Zone 30 ok (1,7%)

Bezorgdheden
- Fietsstraat Beukenhofstraat: onduidelijk , slechte signalisatie/ niet veiliger /
geen langetermijnoplossing / weinig controle (43%)
- Te hoge snelheid / weinig handhavingsbeleid / weinig snelheidsremming (11%)
- Oversteek Deerlijkstraat-Beekstraat gevaarlijk (aan WAW-Balloons) (3%)
- Sluipverkeer (3%)
- Diversen: (telkens +- 2%): Te trage vooruitgang / weinig visie in beleid/ slecht onderhouden fietspaden / grote
structurele ingrepen ontbreken / enkel aangebrachte pijnpunten worden evt behandeld / onduidelijke communicatie
vanuit gemeentebestuur / onaangepaste weginfrastructuur naar huidige normen en verkeersdrukte

Relevante bedenkingen/ vragen
- Graag veilige afgescheiden fietspaden
- Meer fietsstraten waar mogelijk en nuttig
- Waarom staan aan het kruispunt de lichten prioritair afgesteld op autoverkeer ? Wandelaars die niet drukken op knop,
blijven staan wachten.
- Meer politie in straatbeeld, eerst sensibiliseren dan pas beboeten
- Gevaarlijke punten: oversteek aan WAW-Balloons, oversteek Hoekstraat, te hoge snelheid in Lendedreef, Deerlijkstraat
onveilig.
- Vraag naar eenrichtingsverkeer in Kerkdreef en Domien Veysstraat
- Vraag naar verkeersdrempels (oa. Kerkdreef) of verkeersremmende maatregelen bij dorpsgrens/ binnenkomen van
Vichte= Oudenaardestraat,
Beukenhofstraat, N36)
- Vraag naar gele zone in Bosstraat om
zicht niet te belemmeren als men uit
Grasstraat komt
- Vraag naar meer wandelpaden en
wegels (vgl. Kasselrijbeekpad)
- Transparante communicatie in overleg
met bewoners
- Meer controle op correct parkeren
- Onderhoud kleinere wegen kan beter
- Hagen / muren zijn soms belemmering
voor zicht, graag meer handhaving
- Regelmatige invoering van autoloze
zondagen
- Betere verkeerseducatie naar kinderen
- Vrachtverkeer zoveel mogelijk uit kern
houden
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VERWERKING STELLING 8

De ruimtelijke ordening van ons dorp is OK (wijken, groene ruimte,
appartementen, ...)
Samenvatting op 472 enquêtes
Gemiddelde score: 2,93/5 (8ste plaats)
Niet geantwoord: 5/472 = 1%
Commentaren: 164/467 = 35%

Positief
Groene projecten zoals Beukenhof, vlindertuin en
Kasselrijbeekpad genieten bijval (4%)

Bezorgdheden
Vichte is/ wordt overbebouwd. Hierbij wordt
vooral verwezen naar de appartementen. Deze
zorgen ervoor dat het dorpsgevoel en de groene
ruimtes onder druk komen te staan. Ook is er de
indruk dat veel appartementen niet verkocht
geraken (te duur?) (33%)
2. Er zijn te weinig groene ruimtes. Graag de open ruimtes behouden (9%)
3. Visie op ruimtelijke ordening ontbreekt bij het bestuur het laatste decennium. Er is een wildgroei aan (soms heel
lelijke) appartementen en nieuwe wijken zonder dat dit bekeken wordt vanuit een globaal plan (5%).
4. Andere (telkens 2%):
- te weinig gezinswoningen (huis met tuin(tje))
- mooie/waardevolle/historische gebouwen verdwijnen
- te veel industrie, bedrijven
- Geen omleidingsweg rond Anzegem zorgt nu voor veel overlast op N36 (ook voor Ingooigem, Tiegem, Kaster)
en Oudenaardestraat-Beukenhofstraat)
- Vichteplaats is ongezellig, te weinig groen
1.

Relevante bedenkingen/vragen
- Graag een betonstop in Vichte. Er is al niet veel open ruimte meer in vergelijking met de andere deelgemeenten. Het
is genoeg!
- Uitbreiding vlindertuin = goed initiatief
- Is er geen plaats voor een woonzorgcentrum in Vichte i.p.v. dure serviceflats?

12

VERWERKING STELLING 9

Er is hier een goed afvalbeleid. De
containerparken voldoen
ruimschoots en de ophalingen
gebeuren zonder problemen.
Samenvatting op 472 enquêtes
Gemiddelde score: 2,7 (9de plaats)
Niet geantwoord: 3/472 = 0,6%
Commentaren: 213/469 = 45%
(Hoogste betrokkenheid bij respons/invullen van
commentaren)

Positief:
Wekelijkse ophalingen aan huis, stipt uitgevoerd
(2%)

Bezorgdheden
1. 90% van de commentaren heeft betrekking tot de recyclageparken.
- Het aanbod in Vichte is te beperkt geworden. Vooral de mogelijkheid tot het deponeren van groenafval wordt gemist.
- Het containerpark in Anzegem is te ver gelegen voor de Vichtenaren en er zijn vaak lange wachtrijen. Enkele mensen
merken op dat de service en klantvriendelijkheid daar beter kan (omslachtig systeem van betalen, slagbomen openen…)
- PMD binnenbrengen is niet meer mogelijk, papier/karton enkel in Vichte
- Alles is duurder geworden
- 5% oppert voor meer toegankelijkheid buiten de kantooruren
- 10% vreest dat bovenstaande pijnpunten tot meer sluikstorten zullen leiden
2. Een kleine 10% vindt de vuilniszakken te duur en te klein geworden.
3. 2-maandelijkse ophaling foliezakken is te weinig (2%)  OK na regeling in april 2021
4. Andere:
- Schuld/beslissingen liggen niet bij gemeente maar bij IMOG (2%)
- Ophaling snoeihout afgeschaft (2%)

Relevante bedenkingen/ vragen
- In afwachting van nieuw recyclagepark op Escolys-site, aanbod in
beide parken graag behouden. Zo worden ook onnodige investeringen
in bestaande overbodig.
- Intergemeentelijke recyclageparken zodat mensen bv. ook in
Deerlijk, Waregem of Zwevegem e.a. terecht kunnen.
- Kunnen in de nabijheid van het Kasselrijbeekpad ook vuilnisbakken
komen?
- GFT-inzamelpunt voorzien bij appartementen
- Ophaling grof huisvuil 1x/jaar gratis
- Sluitingsdagen afstemmen tussen beide parken.
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VERWERKING STELLING 10

Het gemeentebestuur besteedt ons geld op een oordeelkundige manier
(begroting, inkomsten, uitgaven).
Samenvatting op 472 enquêtes:
Gemiddelde score: 2,1 (10de plaats)
Niet geantwoord: 12 = 2,5%
Commentaren: 199 = 43 %
Hoge betrokkenheid bij invullen van commentaren.

Positief
- Helemaal akkoord (het was nodig omdat er veel unieke
mogelijkheden waren (Tiegembos, Escolys… maar ook zaken
die vlug een oplossing vereisen (Oude Kerk Vichte, Kerk
Anzegem…) (2%)

Bezorgdheden
- Gezinsbelasting is een doorn in het oog van velen. De extra bedrijfsbelasting treft ook heel wat gezinnen dubbel, soms
driedubbel , is oneerlijk omdat bijna iedereen hetzelfde moet betalen. Niet elke burger heeft het even breed!(46%)
- Dorpskern te koop, ten voordele van grote projecten. Vooral Escolys laat bij verschillende veel vragen na (21%).
- Het financieel beleid lijkt niet efficiënt en kost geld (16%)

Relevante bedenkingen/ vragen
- Vraag naar meer transparantie en duidelijke communicatie. Bevraag de bevolking en informeer.
- Niet elke burger heeft het even breed. Zoeken naar meer nuancering – sterkste schouders de zwaarste lasten laten
dragen.
- Meer inzetten op digitalisering om werkingskosten te verlagen.
- Meer inzetten op aanvragen van subsidies. Goede ambtenaren zich laten bijscholen en laten “netwerken”. Politici uit
meerderheid maar ook oppositie hierbij betrekken. Het is voor heel de gemeente goed als men iets van de hogere
overheid binnenhaalt.
- Meer investeringen in verkeer, veiligheid en ecologie.
- Waarom mooie gebouwen
verkopen, zoals het Sociaal huis?
- Een goed bestuurder heeft
aandacht voor de kansarmen!
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6.Algemene opmerkingen of een toevoeging over het beleid
Hier mochten de mensen hun algemene opmerkingen over de enquête en het beleid meedelen. Er kwamen 196
commentaren in deze rubriek binnen. Dit is 41,5 % van het totaal aantal deelnemers. Zoals ook bij de andere enquêtes
houden we ons aan de zelfde werkwijze:
- Gerangschikt volgens frequentie, de items met de meeste commentaren komen vooraan in de rangorde, de laatste
(minstens 1 % van de uitgebrachte commentaren) achteraan.
- In de praktijk wordt de commentaren die slechts door 1 unieke persoon werden uitgebracht en volledig verschillend
zijn van andere commentaren, hier niet vermeld. Soms worden deze opmerkingen overgenomen in de rubriek eronder
(relevante opmerkingen/vragen - als hint of goed idee voor het bestuur). De reden is dat we het document niet te
uitgebreid willen maken.
- Scheldproza en beledigende opmerkingen worden niet opgenomen maar we proberen wel de onderliggende gedachte
of de bezorgdheid die er soms uit blijkt, te verwoorden.

Positief
1.Appreciatie voor het feit dat wij (Vichtse dorpsraad)deze inspraak organiseerden/ voorstander van
burgerparticipatie (7%)
2.Begrip voor het gemeentebestuur : goede bestuursploeg, tevreden, niet gemakkelijk om voor iedereen
wel te doen, nemen verantwoordelijkheid (7%)
3. Ik woon graag in Vichte! Ik ben trots op deze (deel)gemeente(3%)

Bezorgdheden
1. De kwaliteit van het bestuur (gebrek aan ervaring en inzicht, weinig strategie en visie, slechte communicatie) (35%)
In de opmerkingen 2-3 en 4 vonden we veel herhalingen met wat voordien in de commentaren op de stellingen werd
meegedeeld. Er is bezorgdheid over:
2. De invoering van de gezins- en bedrijfsbelasting ( oneerlijk, gebrek aan empathie met kansarmen, eerst geld sparen
vooraleer je uitgeeft, beslissing over aankoop van Escolys, …) (30%)
3. Beter fusioneren met andere gemeente(n) (3%)
3. Groenafval enz….  dringend terug in containerpark in Vichte! (2%)
4. Ruimtelijke ordening  stop met bouwvergunningen voor appartementen in Vichte/ bescherm de laatste open
ruimtes. (2%)

Relevante bedenkingen/ vragen
- Rond de Stringe zit alles zeer centraal (school, sport, cultuur, kinderopvang, groen, zwembad, ...) HOUDEN ZO !
- De gekregen folder was overzichtelijke en concreet. Inspraak krijgen, of een bevraging krijgen over onze gemeente
was en is zeker welkom. Mijn partner en ik vinden deze rondvraag een goed idee. Hopelijk krijgen we snel nieuws van
jullie.
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7.Conclusies: wat leren we uit deze enquête?
Algemeen:
Over het algemeen zijn de Vichtenaren tevreden over hun dorp. Er is veel appreciatie over het aanbod, de
mogelijkheden tot ontspanning, het actieve verenigingsleven dat ook door het gemeentebestuur voldoende
wordt gesteund. Ook zijn de mensen relatief tevreden over het onderhoud van hun straten, pleinen en
openbare ruimte. Alle stellingen (op één na) haalden een positieve appreciatie (meer dan de helft van de
scores) in de enquête.
Er zijn ook bezorgdheden: vooral de nieuwe gezins- en bedrijfsbelasting zorgt voor veel controverse. Ook de
verminderde dienstverlening in het Vichtse maar ook het Anzegemse containerpark, de ruimtelijke ordening
met de vele (soms lelijke) appartementen. Het gebrek aan onderhoud aan de Stringe en de precaire situatie
van de Oude Kerk beroert de gemoederen De gemeente Anzegem heeft nog altijd (dd. eind februari
2021)geen subsidiedossier opgestart voor de Oude Kerk. Er is eveneens bezorgdheid over de verkeerssituatie
in de Beukenhofstraat.
Over kansen en mogelijkheden (kinderopvang, speeltuintjes, bewegingsruimte, park, wandelwegen,
sportinfrastructuur, bibliotheek, zwembad,…)
- Goed en divers aanbod, voldoende gebouwen voor ontspanning
- Beukenhof als groene long, pluim voor beheer vlindertuin
- Meeste mensen zijn tevreden over het zwembad en de mooie wandelwegen
Over de ondersteuning van onze verenigingen en de inspanningen die het bestuur levert.
- Mooi aanbod in Vichte, culturele en sportieve leven bloeit. Ook de jeugdbewegingen doen het goed
- Goed contact/ samenwerking met gemeente
- Bezorgdheden over het onderhoud van de Stringe en de dreigende verkoop van “het Ommersheimplein”
- Beleid voor gebruik van lokalen kan soms beter / te weinig lokalen
Over het onderhoud van onze straten en de openbare ruimtes (pleinen, speelpleintjes, wandelroutes,
parken)
- Er wordt goed werk geleverd, men doet zijn best, er gebeuren behoorlijke inspanningen, straten liggen er
goed tot redelijk bij, net en er was kerstverlichting!
- Er zijn ook bezorgdheden over de soms slechte staat van de fietspaden – wandelpaden en het toenemende
zwerfvuil.
Over het klimaat- en energiebeleid
- Heel positief over de openbare energiezuinige led-verlichting
- Isolatie van enkele openbare gebouwen kan beter
Over steun aan middenstand, bedrijven en ondernemerschap
- Weinig respons op deze vraag – veel mensen hebben hierover geen mening. Te weinig data om hierover
gefundeerde uitspraken te doen. Zou beter aan de betrokkenen zelf worden gevraagd.
Over de zorg voor onze openbare gebouwen (De Stringe, muziekschool, kinderopvang, Oude Kerk, sporthal,
jeugdlokalen, zwembad)
- Positief over zwembad en jeugdlokalen
- Bezorgdheden over het gebrekkige onderhoud van de Stringe, de aanpak van de verzakking van de Oude
Kerk -tot op heden (eind februari 2021) is zelfs het subsidiedossier niet opgestart door het gemeentebestuuren het onderhoud van de oudere jeugdlokalen
Over de inspanningen m.b.t. de verkeersveiligheid in onze gemeente (zone 30, signalisatie, preventie,
fietsstraten…).
- Invoering fietsstraten positief
- Beukenhofstraat: Signalisatie onduidelijk / geen lange-termijnoplossing / weinig controle
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- Bezorgdheden over te hoge snelheden door auto’s (binnenkomen van het dorp, rechte wegen, geen
verkeersremmende maatregelen…)
Over de ruimtelijke ordening van ons dorp (wijken, groene ruimte, appartementen, ...)
- Groene projecten (park, vlindertuin, aanplant bomen … krijgt veel bijval), graag nog meer!
- Bezorgdheid over het teveel aan (soms lelijke) appartementen die het uitzicht van Vichte grondig aan het
veranderen zijn. Het is genoeg!
Over het afvalbeleid: containerparken en ophalingen
- Stipte uitvoering, wel duurdere en kleinere afvalzakken
- Veel ongenoegen over de verminderde service op het Vichtse containerpark. In het Anzegemse
containerpark lange wachtrijen en klantonvriendelijk systeem om grote fracties afval te deponeren.
Groenafval kan niet meer in Vichte worden gebracht.
Over het financieel beheer
Communicatie over de ingevoerde belasting kwam te laat en gebeurde niet helemaal correct. Gezinsbelasting
is een doorn in het oog. De extra bedrijfsbelasting treft ook soms gezinnen dubbel, of zelfs driedubbel. Wordt
ervaren als is oneerlijk omdat bijna iedereen hetzelfde moet betalen. Niet elke burger heeft het even breed!
Ook worden alle bedrijven over dezelfde kam geschoren – ze betalen evenveel: de horeca die lang moest
sluiten, de gewone werkman die een bedrijfje in tweede beroep heeft en de bedrijven die bv. van deze crisis
weinig hebben gevoeld.

8. En tot slot
We zijn blij dat deze enquête is kunnen gebeuren. Het beeld dat we terugkrijgen is genuanceerd. De goede
zaken worden blootgelegd maar ook de bezorgdheden en dat was uiteindelijk de bedoeling.
Wij willen iedereen bedanken:
-Vooreerst de werkgroep “Beleid” van de Vichtse Dorpsraad voor de goede communicatie, de constructieve
voorstellen, het vele werk en de leutige en optimistische sfeer in de groep.
- Het bestuur van onze dorpsraad die veel steun betuigde voor het houden van deze enquête. Ze kregen
inspraak in diverse fases van dit proces.
- De vele beantwoorders die deelnamen - Het is een valabel staal van de Vichtse bevolking. Ze betuigden af
en toe hun steun voor ons initiatief en dat deed deugd.
Hopelijk gebeurt er met deze enquête iets constructiefs. Het is een uitgestoken hand naar het
gemeentebestuur. Veel van de huidige bestuurders zijn nieuw en missen wat ervaring. En heus… een deel
van de opmerkingen gaan al langer dan deze legislatuur mee! Inspraak toelaten, adviezen inwinnen vanuit
de basis is een teken van goed en volwassen bestuur. Het vergroot het draagvlak om beslissingen te nemen
en uit te laten voeren.
Het is heel jammer dat de dorpsraad te Vichte voorlopig alleen staat in Anzegem. Meer dan ooit pleiten we
voor een initiatief waar men verenigingen en burgers vanuit dorpskernen in heel Anzegem actief betrekt bij
Anzegemse besluitvorming. We zijn met de dorpsraad absoluut voorstander van ingrepen die het algemene
Anzegemse belang dienen. We staan ook achter heel wat initiatieven die buiten ons dorp gestalte krijgen!
De tijd van de fusies ligt al 45 jaar achter ons en we moeten samen vooruit, elk vanuit zijn/haar eigen
sterktes!
Hopelijk kan ons gemeentebestuur eens een soortgelijke enquête zoals de onze, houden in al haar
deelgemeenten en deze, samen met vertegenwoordigers van de verenigingen verwerken. Het is een goede
methode om –zeker in deze corona-tijden – (zonder veel interactiemogelijkheden zoals we dit nu beleven),
veel te weten te komen. En…het hoeft echt bijna niets te kosten! En trouwens, er is zelfs een budget van
4500 euro per jaar uitgetrokken om dit te realiseren.
Iedereen zou er veel kunnen uit leren. De bezorgdheden van de Anzegemse bevolking maar ook de dingen
die de mensen van hun bestuur appreciëren. In de eerste helft van 2024 houden we terug een enquête!
Vichtse Dorpsraad VZW
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