BUURTONDERZOEK ZEVENDONK.

De resultaten
Hieronder vind je de resultaten van het Zevendonkse
buurtonderzoek. Het buurtwerk peilde net vóór de vakantie samen met verschillende Zevendonkse verenigingen
naar de mening van alle inwoners boven de elf.
Dat deden we ook in samenwerking met Dorp InZicht, een
initiatief van RISO Oost-Vlaanderen/Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland.

WONEN IN ZEVENDONK
Algemeen
De gemiddelde leeftijd: 45 tot 59 jaar.
Percentage vrouwen: 51%, mannen 49%.
Aantal: 900 ingevulde formulieren van 1750 formulieren.
Het buurtonderzoek was een onverhoopt succes. Van
de 1750 formulieren kwamen er 900 terug. Dat had
te maken met onze aanpak: de formulieren werden
deur aan deur afgegeven en opgehaald. Met een
gerust hart kunnen we stellen dat het onderzoek vrij
representatief is.
De meeste mensen die de lijst invulden zijn in Zevendonk
komen wonen om familiale redenen. Een huwelijk (17%),
meegekomen met het gezin (23%), hier geboren, scoren
daarbij hoog.
Wat vindt u van de voorzieningen die Zevendonk
biedt?
98%
ontevreden over voetpaden: 45%, 46% normaal tot goed
ontevreden over de ﬁetspaden: 56%, 35% normaal tot
goed
81% tevreden over de straten (van normaal tot goed)
80% tevreden over groenvoorziening (van normaal tot
goed)
74 % tevreden over het aanbod aan openbaar vervoer.
ontevreden over het winkelaanbod; 57%, 32% normaal tot
goed
90% tevreden over gezondheidsvoorzieningen
ontevreden over de aanwezigheid van administratieve
diensten (stad, banken, post, ... ): 68%, 17% normaal tot
goed

ontevreden over de aanwezigheid van sociale voorzieningen: 52%, 22% normaal tot goed
Over het cultuur- en vrijetijdsaanbod: 25% ontevreden,
43% normaal tot goed, 23% zonder mening
schoolaanbod: 80% tevreden, 3% niet
Eén van de eerste vragen ging over wat Zevendonk
vindt van de plaatselijke voorzieningen. Opmerkelijk
ontevreden was Zevendonk over de toestand of de
afwezigheid van voet- en ﬁetspaden. Ook waren
we ontevreden over het huidige winkelaanbod.
Opvallend was ook dat we meer administratieve en
sociale voorzieningen willen.
Door welke maatregelen kan de woonsituatie in
Zevendonk verbeterd worden?
97%
ﬁetspaden: 47%
verkeersbeperkende maatregelen een belangrijke plaats:
25%
voetgangerszone: 18%
aanleg van een speelpleintje: 25%
Met deze vraag peilden we naar een aantal concrete
maatregelen die de woonsituatie zouden kunnen
verbeteren. Fiets- en voetpaden werden daarnet
al vermeld, maar een deel van Zevendonk wil
ook verkeersbeperkende maatregelen. Ook een
speelpleintje vinden veel mensen nodig.
Welke maatregel is in Zevendonk het meest wenselijk om bijkomende woningen te realiseren. Voor
welke doelgroepen zijn die nodig?
95%
28% vindt dat er geen bijkomende woningen nodig zijn in
de wijk.
17% kiest voor herbestemming van leegstaande panden in
plaats van woningen bij te bouwen
17% vindt dat de nog niet bebouwde stukken bouwgrond
in de dorpskern mogen bebouwd worden.
22% heeft geen mening
Nodig voor jonge gezinnen (35%) en ouderen (26%)
28% heeft geen mening
Bijkomende woningen vinden inwoners niet

onmiddellijk nodig. Als je die zonder mening
optelt bij het aantal dat geen bijkomende
woningen nodig vindt, kom je al gauw op 50%.
Het aantal leegstaande panden is ook niet
dermate groot.
VERKEER EN MOBILITEIT
Welk vervoersmiddel gebruik je voor de volgende activiteiten?
97%
De auto is koning, ook bij de inwoners van
Zevendonk. Toch dient het vele gebruik van
de ﬁets even worden aangehaald. De ﬁets
komt altijd op de tweede plaats, behalve bij
vrijetijdsactiviteiten: daarvoor wordt de ﬁets
meer gebruikt dan de auto.
Hoe beoordeelt u de lijnbus op volgende punten?
88%
40%: geen mening
De anderen zijn meestal tevreden over het openbaar
vervoer van de Lijn.
Scoren relatief minder:
• informatie
• comfort en veiligheid aan de bushalte
• de route.
Zevendonk is over het algemeen tevreden over
het aanbod van het openbaar vervoer. Hoewel,
40% had er geen mening over. Waarschijnlijk
gaat dat om de mensen die zelden of nooit de
bus nemen. Een aantal mensen klaagt wel over
het comfort aan de bushalte: die vragen een
zitbankje of een bushokje. Ook wordt er over de
gevolgde route geklaagd: die loopt niet langs
grootwarenhuizen of snel naar het centrum.
Welke verkeersproblemen doen zich voor in
Zevendonk?
97%
De meeste inwoners (42%) vinden dat te snel verkeer
in de wijk voor problemen zorgt
18% te veel vrachtverkeer
12% gebrek aan verkeerslichten
16% ervaart geen verkeersproblemen
Over de verkeersproblemen is de enquête
duidelijk: 42% van Zevendonk vindt dat het
snel verkeer in de wijk voor problemen zorgt.
Ook het vrachtverkeer (18%) vindt men een
probleem én het gebrek aan verkeerslichten.

Concreet gaat het dan over de oversteek aan de
Tielendijk/expresweg.
Welke van de volgende verkeersmaatregelen vind je
wenselijk voor Zevendonk?
95%
25% het plaatsen van meer waarschuwingsborden voor
spelende kinderen
25% het verminderen van de verkeersdrukte
20% het verlagen van de maximumsnelheid
20% meer politiecontrole
20% verkeersremmende maatregelen
Om daaraan te sleutelen kiest Zevendonk gespreid
voor een aantal maatregelen. Echte uitschieters
daartussen vinden we niet. 25% wil meer
waarschuwingsborden voor spelende kinderen
(toen waren die net nog niet geplaatst), 25% voor
het verminderen van de verkeersdrukte, 20% voor
het verlagen van de maximumsnelheid (vooral op
Kapelweg, Winkel, Kleine Reesdijk, Tielendijk)
VEILIGHEID
Hoe vindt u de dienstverlening van de wijkagent?
97%
69% kent de wijkagent niet
21% redelijk tot goed
10% geen mening
Zevendonk kent de wijkagent niet, dat is duidelijk.
70% kent de wijkagent niet. Nochtans vindt een
twintig percent dat hij goed werk levert.
Welke maatregelen vind je in Zevendonk nodig om
je veiliger te voelen?
94%
49% vindt geen maatregelen nodig om zich veiliger te voelen of heeft geen mening
18% wilt meer activiteiten voor jongeren
17% meer blauw op straat
Een veiligheidsprobleem stelt zich niet in Zevendonk.
De helft van de mensen die antwoordden vindt
geen maatregelen nodig of heeft geen mening.
Toch zou een twintig percent meer activiteiten voor
jongeren willen zien. Deze wens wordt verder in het
onderzoek nog herhaald.

WINKELEN EN HANDEL

deze vraag gericht is op een speciﬁeke groep, als ouderen.

Waar koopt u meestal het volgende?
97%
De meeste aankopen van dagelijkse producten worden
gedaan in Turnhout.
Brood en banket, bloemen en planten, brandstof, ﬁetsen
worden relatief vaker aangekocht in Zevendonk zelf.
Bijna niemand doet aankopen via postorder of internet.
Zonder in detail te treden, blijken vele mensen
hun dagelijkse aankopen vooral in Turnhout te
doen. Enkel brood, bloemen en planten, brandstof
en ﬁetsen worden relatief vaker aangekocht in
Zevendonk.
Waarom winkel je in Zevendonk?
95%
43% om tijd te besparen
40% voor last minute aankopen
21% om te besparen op vervoerskosten
Toch vinden Zevendonkenaars het handig om
gauwgauw nog even iets in Zevendonk te kunnen
kopen.
Waarom winkel je buiten Zevendonk?
97%
78% voor de uitgebreide keuze
56% voor de lagere prijzen van de goederen
24% makkelijke parkeerplaats
Het grotere aanbod (80%) en de goedkopere
producten (60%) zijn de grootste aanleiding om in
Turnhout aankopen te doen.
Hoe vaak bezoek je Turnhout voor de volgende
zaken?
96%
Vooral dagelijkse aankopen worden aangekocht in Turnhout. Bij de andere categorieën (markt, bank, verzekeringen, post, reisbureau, interimkantoor) liggen de percentages bij wekelijks en maandelijks relatief laag.
Soms zat er in het onderzoek een vraag die achteraf
wat ‘mager’ leek. Dit was er zo eentje.
Heb je hulp nodig bij deze onderdelen van het
winkelen?
72%
Slechts een kleine groep mensen ondervindt dat hij/zij
hulp nodig heeft bij het winkelen (5% vaak vervoer, 14%
soms terugvinden van producten) Dit vooral te wijten dat

Met deze vraag wilden we peilen in hoeverre
mensen ernstige problemen ervaren met winkelen.
Het gaat duidelijk om een erg beperkte groep.
Omdat ook jongeren vanaf elf meededen, is het op
het eerste zicht niet duidelijk of die lage aantallen
gaat om oudere mensen of kinderen.
Bieden de winkels in Zevendonk genoeg keuze aan
producten voor dagelijks gebruik?
94%
45% vindt van niet, 24% weet het niet
Bijna de helft vindt dat we te weinig producten voor
dagelijks gebruik kunnen kopen. Welke producten
we concreet missen, vind je onder de volgende
vraag:
Welke van deze producten mis je in Zevendonk?
95%
59% mist vlees
51% mist vis
51% verse groenten en fruit
30% banket
23% brood
Vlees, vis, groenten en fruit willen we blijkbaar vers
in Zevendonk kunnen kopen.
Als Zevendonk deze voorzieningen zou krijgen hoe
vaak zou je er dan gebruik van maken?
95%
minimum 1 maal per week:
73% bakker
68% slager
45% geldautomaat
41% supermarkt
30% krantenwinkel
28% frituur
We peilden ook nog welke winkels Zevendonkenaars
wekelijks zouden bezoeken als ze er waren. Dit is het
rijtje.

NUTSVOORZIENINGEN,
ADMINISTRATIEVE EN ANDERE
DIENSTEN
Hoe beoordeel je de kwaliteit/dienstverlening van
de volgende voorzieningen of diensten?
93%
gemeentebestuur 55% redelijk tot goed, 6 % slecht, 33%
geen mening
OCMW 23% redelijk tot goed, 4% slecht, 65%% geen
mening
politie 50% redelijk tot goed, 6 slecht, 37% geen mening
containerpark 70% redelijk tot goed, 5% slecht, 21% geen
mening
bibliotheek 61% redelijk tot goed, 2 slecht, 29% geen
mening
postkantoor 48% redelijk tot goed, 11% slecht, 33% geen
mening
ziekenfonds 52% redelijk tot goed, 6% slecht, 36% geen
mening
vakbond 29% redelijk tot goed, 6% slecht, 55% geen
mening
Gemiddeld had 30% tot 65% (OCMW) geen mening
op deze vraag. Over het containerpark en de bib was
men tevreden.
Wat is je mening over de kwaliteit van nutsvoorzieningen in Zevendonk?
96%
gas, elektriciteit, water, telefoon, gsm, huisvuilophaling
wordt positief geëvalueerd.
over het schoonmaken van de straten (18%), het
ruimen van sneeuw en het groenonderhoud wordt
eerder matig beoordeeld
Wat is je mening over de dienstverlening van de
volgende bedrijven?
91%
(elektriciteits-, water-, gas-, telefoon-, kabelmaatschappij,
reinigingsdienst)
De grootste groep is tevreden over deze dienstverlening
Gemiddeld had 25% geen mening.
Welke diensten weet je niet waar je ze kan aanvragen.
52%
(vervoers-, poets-, strijk-, tuin-, maaltijden-, boodschappendienst)
Gemiddeld 70% daarvan weet niet hoe en waar ze een van
deze diensten kunnen aanvragen.
52% van de mensen antwoordden dat ze het

bestaan van één of meerdere diensten niet kenden.
Gemiddeld 70% daarvan weet niet hoe ze die
huishouddiensten kunnen aanvragen.
Heeft Zevendonk nood aan een postkantoor?
96%
51% vindt van wel, 32% niet. 16% wist het niet.
De helft van de deelnemers vindt dat Zevendonk
nood heeft aan een postkantoor.
OPENLUCHTVOORZIENINGEN
Aan welke openluchtvoorzieningen heeft Zevendonk
volgens jou behoefte?
96%
38% wil graag extra zitbanken
33% kiest voor een speelplein
30% voor extra vuilnisbakken
25% voor een ontspanningsruimte.
We stelden ook een vraag welke
openluchtvoorzieningen Zevendonkenaars nodig
vinden in de wijk. 38% wil graag extra zitbanken.
Ook een speelplein vindt een derde van de bewoners
nodig.
VERENIGINGSLEVEN
Waarom neem je niet deel aan de activiteiten georganiseerd door volgende verenigingen?
89%
Geen interesse: gemiddeld 50% (Zevendonk voor Muco
30%, kaart- en petanqueclub 60%)
Te weinig tijd: gemiddeld 10%
Is mij onbekend: uitschieters OKRA, 7-donkse Rakkers,
Landelijke Gilde, KVLV
Ben er lid van: uitschieters Zevendonk voor Muco (30%),
KWB (16%), KAV, parochie
Doorsnee heeft de helft van de Zevendonkenaars
geen interesse om zich bij een verenging aan te
sluiten. Doorsnee10 % vindt dat ze te weinig tijd
hebben om deel te nemen aan een vereniging.
Zevendonk voor Muco lijkt één van de verenigingen
waarvan veel mensen zeggen dat ze er deel van
uitmaken: zo’n 30%.
Het valt op dat redelijk veel mensen verschillende
verenigingen niet kennen. OKRA (de vroegere KBG)
lijdt misschien nog wat onder de nieuwe naam,
maar ook KVLV en Landelijke Gilde zijn misschien
beter gekend onder hun oude benamingen.

Weet je welke activiteiten deze instellingen organiseren?
89%
Relatief minder bekend: OCMW, Landelijke Gilde, Gezinsbond, OKRA
Relatief bekend: KWB, KAV, Chiro, Warande, Digidak,
Zevendonk voor Muco
Hier zie je ongeveer dezelfde antwoorden.
Welke activiteiten mis je in Zevendonk?
Een hele opsomming. Moet nog opgeteld worden.
Met deze vraag wilden we ontdekken welke
activiteiten er in Zevendonk nog ontbraken. We
kregen 180 antwoorden. Een aantal keren ‘geen’,
veel sport (ﬁtometer, ﬁnse piste, bmx, tai chi,
een goedkope paardenclub …) maar ook een
debatavond. De antwoorden moeten we nog eens
fatsoenlijk oplijsten.
Welke van deze activiteiten voor jongeren vind je wenselijk
in Zevendonk?
90%
41% daarvan had geen mening
18% kiest voor een jeugdhuis
18% voor sportactiviteiten
Welke activiteiten voor jongeren zou je in
Zevendonk willen hebben? Op die vraag had 41%
geen antwoord. Als er dan toch geantwoord werd,
scoorden ‘een jeugdhuis’ en sportactiviteiten even
hoog.
Voor welke leeftijdsgroep moeten er meer activiteiten georganiseerd worden in Zevendonk?
92%
47% had geen mening
De andere willen meer activiteiten voor jongeren en kinderen (vooral voor de leeftijdscategorie 11-16 jaar.
Op deze vraag lag het percentage ‘geen-mening’antwoorden nog ietsje hoger. Voor 11-16-jarigen
moesten er voor 30% mensen meer activiteiten
komen, 18% vond 17-24-jarigen prioritair.
Aan welke vrijetijdsvoorzieningen heeft Zevendonk
volgens jou behoefte?
91%
25% vindt dat Zevendonk behoefte heeft aan een jeugdhuis
17% aan een fuifzaal

Er kon gekozen worden uit een heel lijstje. Toch
scoorde ‘Geen mening’ ook hier weer hoog, nl. 35%.
25% vindt dat er in Zevendonk behoefte is aan
een jeugdhuis. Aan een fuifzaal, vindt 17%.
Aan een polyvalente zaal, vindt 11%. Aan een
seniorenclubhuis, vindt 10%.
INFORMATIE
Waar raadpleeg je internet?
92%
Thuis: 45%
Op school: 14%
Op het werk: 13%
De meeste Zevendonkenaars raadplegen het internet
thuis (45%), op school (14) of op het werk (13). 16%
gebruikt het nooit. 5% raadpleegt het internet in
Digid@k.
Waar haal je in hoofdzaak je informatie vandaan
over wat er gebeurt in Zevendonk?
91%
Buurtkrant 7SPRONG: 36%
www.zevendonk.be: 34%
de Stadskrant: 30%
mond-aan-mond: 30%
De meeste bewoners (36%) halen hun informatie
over Zevendonk uit de buurtkrant. Daarna volgen
de website van Zevendonk (34%) en de stadskrant
(30%). Ook mond-aan-mond-informatie (het
klapke met de buurvrouw of buurman) vormt een
belangrijke nieuwsbron.
Waar haal je in hoofdzaak je informatie vandaan
over wat er gebeurt in Turnhout?
95%
de Stadskrant: 60%
de Streekkrant en Passe Partout: resp. 41 en 42%
mond-aan-mond: 37%
RTV: 34%
Voor informatie over Turnhout is blijkbaar de
Stadskrant het belangrijkste medium, gevolgd door
de verschillende streekkranten. Ook de mond-aanmondinformatie staat hier vrij hoog genoteerd.

POLITIEK EN OVERTUIGING
Interesseert de Turnhoutse politiek jou?
matig geïnteresseerd: 38%
eigenlijk niet geïnteresseerd: 24%
helemaal niet: 22%
geen mening: 10%
Turnhoutse politiek en Zevendonk: dat accordeert
blijkbaar niet. 46% is niet tot helemaal niet
geïnteresseerd.
Vind je dat je door de stad tijdig wordt betrokken
bij de opmaak van de plannen en beslissingen voor
Zevendonk?
95%
43%: niet tijdig betrokken
40%: geen mening.
43% vindt dat ze niet tijdig betrokken worden bij de
opmaak van plannen door de stad, 17% vindt van
wel.
40% heeft geen mening.
Met welke religieuze instelling voel je je verbonden?
95%
62% katholiek
37% voelt zich niet met geen enkel geloof verbonden.
Zevendonk telt veel mensen die zich katholiek
noemen: zo’n 60%. 37% voelt zich niet met geen
enkel geloof verbonden. Bij ons is het dus het een of
het ander, bij wijze van spreken.
Vind je dat de kerkgemeenschap bijdraagt tot het
gemeenschapsleven?
94%
46% antwoordt ja
15% geeft aan dat dit niet het geval is
39% weet het niet
Er is wel meer twijfel of de parochie bijdraagt tot het
gemeenschapsleven: de helft weet het niet of vindt
dat ze dat niet doet.
OMGEVING EN LEEFMILIEU
Hoe belangrijk is het landelijk karakter voor jou?
Welk element van het Zevendonkse landschap waardeer je
het meest?
96%

87% vindt het landelijk karakter belangrijk tot zeer
belangrijk.
Vooral het gevoel en de rust spreekt aan.
We vroegen ook hoe belangrijk het landelijk karakter
van Zevendonk voor de bewoners is. Heel belangrijk,
zo blijkt: 87% vindt dat. De factoren die ze in het
Zevendonkse landschap waarderen, zijn vooral de
rust en het plattelandsgevoel (allebei zo’n 40%)
Welk landschapselement moet de gemeente of de
overheid beschermen?
95%
Zowel graslanden en weilanden, akkerlanden, bos en
dreven staan hoog aangeschreven.
De overheid moet zowel graslanden, weilanden,
akkers, bossen en dreven beschermen. Ook de
bescherming van kapelletjes (40%) vindt men
belangrijk.
Hoe belangrijke zijn de volgende acties om de omgeving van Zevendonk te verbeteren?
92%
Bermonderhoud en onderhoud van grachten scoort relatief
hoger.
We maakten een heel lijstje op van mogelijke acties
om het milieu te verbeteren (gras-, weilanden
en akkers in stand houden, meer bomen planten,
bossen onderhouden, meer hagen aanplanten,
bermen en grachten onderhouden, geluidsschermen
plaatsen aan de E34 of aan de expresweg…).
Het in stand houden van weilanden en akkers
vindt men belangrijk (39%), maar ook berm- en
grachtonderhoud. Geluidsschermen vindt 20/25%
belangrijk.
Hoe belangrijk zijn deze maatregelen voor Zevendonk om de natuurlijke omgeving te beschermen en
te verbeteren?
91%
- vervuiling van het platteland tegengaan
- acties opzetten tegen zwerfvuil worden
- recycleren
- energiebesparing.
In dat lijstje vond men vooral belangrijk dat de
vervuiling van het platteland tegengegaan wordt
en dat er acties opgezet worden tegen zwerfvuil.
Op de tweede plaats komen recycleren en
energiebesparing.

BUURTLEVEN
Waaraan zou je deelnemen als deze activiteiten in
Zevendonk zouden worden georganiseerd?
82%
aan een straatfeest: 67%
aan het dorpsfeest: 48%
aan de kermis: 49%
aan een kerstmarkt: 45%
De meeste inwoners (67%) zouden graag
deelnemen aan een straatfeest. Dat scoort
beduidend hoger dan een dorpsfeest (48%), de
kermis (49%) en een kerstmarkt (45%)
Is er in Zevendonk een persoon nodig waar mensen
bij terechtkunnen met allerlei vragen, zorgen en
problemen (soort ombudsman)?
90%
40% vindt van wel
38% heeft geen mening
23% vindt van niet
40% van de Zevendonkenaars vindt dat er nood is
aan een soort ombudsman.
GELUK
Ben je gelukkig in Zevendonk?
94%
6 mensen van de 838 voelt zich niet gelukkig (0,7%)
Misschien wel de ultieme vraag: zijn de
Zevendonkenaars gelukkig. Ondanks alle
antwoorden en na de pijnigende 52 vragen,
antwoorden meer dan 99% volmondig ja.

