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INLEIDING 
 

 

 

 

 

Beste inwoners van Schelderode 
 
 
Gemeente Merelbeke wil de deelgemeenten dichter bij het lokaal bestuur brengen door de participatie 
aan het beleid van de burger te bevorderen en door de bewoners van de verschillende 
deelgemeenten bijeen te brengen rondom de noden en de behoeften van hun eigen leefwereld. 
Gemeente Merelbeke ziet in de methodiek DORP inZICHT een ideaal instrument om de 
voorgenoemde doelstellingen te realiseren.  
 
Begin 2009 gingen wij, met ondersteuning van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen, in 
Schelderode aan de slag met de methodiek ‘DORP inZICHT’. Deze methode geeft de bewoners van 
een dorp de mogelijkheid een zelf ontworpen bewonersonderzoek uit te voeren naar de leefbaarheid 
van hun dorp. Er wordt dus gepeild naar de kenmerken van het dorp en de meningen van de 
bewoners. De kern van de methode is een bewonersonderzoek ‘van, door en voor de 
dorpssamenleving’. 
 
Midden maart 2009 gaven we het officiële startschot met een open bewonersbijeenkomst. Alle 
inwoners van Schelderode kregen tijdens deze bijeenkomst de kans om mee de thema’s van het 
bewonersonderzoek, in de vorm van een vragenlijst, te bepalen. 
 
Op 7 juni 2009, de dag van de Vlaamse verkiezingen, werden de vragenlijsten verdeeld aan iedere 
inwoner van Schelderode boven de 12 jaar. De vragenlijsten voor de niet-stemgerechtigden (< 18j)  
werden meegegeven aan de ouders. De respons was een succes! Bijna 500 vragenlijsten werden 
terug opgehaald. 
 
Tijdens de warme zomermaanden werden de resultaten verwerkt door middel van een 
internettoepassing. Voor u ligt nu het uitgebreid verslag van SCHELDERODE inZICHT. Per vraag 
worden door middel van een tabel en een grafiek de resultaten gepresenteerd. De resultaten zijn 
gegroepeerd volgens een aantal thema’s: woonomgeving, transport en mobiliteit, 
informatievoorzieningen en lokaal bestuur, sociaal leven en dorpsidentiteit. Elk onderdeel wordt 
afgesloten met een algemene conclusie.  
 
De werkgroep DORP inZICHT zal samen met het gemeentebestuur bekijken wat de mogelijkheden 
zijn om verder te werken met de resultaten. U hoort zeker nog van ons! 
 
Veel leesplezier, 
 
Dirk Decock, Frederick Tavernier, Greet Van Hoecke, Willy Bogaert 
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ALGEMEEN 
 
 
1 Wat is uw geslacht?  
 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord  459 97% 

aantal keer niet beantwoord  15 3% 

Man  222 keer  48 %  

Vrouw   241 keer  53 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
2 Tot welke leeftijdscategorie behoort u?  
 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord  467 99% 

aantal keer niet beantwoord  7 1% 

12-15  15 keer  3 %  

16-17  8 keer  2 %  

18-24  49 keer  10 %  

25-44  119 keer  25 %  

45-59  143 keer  31 %  

60-64  36 keer  8 %  

65-74  71 keer  15 %  

75-85  24 keer  5 %  

85+  6 keer  1 %  
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3 Waar woont u?  
 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord  468 99% 

aantal keer niet beantwoord  6 1% 

Bosstraat  48 keer  10 %  

Burg. Carl Plissartstraat  10 keer  2 %  

Burg. Van Cauwenberghestraat  30 keer  6 %  

Gaversesteenweg  48 keer  10 %  

Grepstraat  56 keer  12 %  

Hundelgemsesteenweg  4 keer  1 %  

Kastijdestraat  4 keer  1 %  

Korenbloemstraat  17 keer  4 %  

Land Van Rhodelaan  31 keer  7 %  

Langeweide  4 keer  1 %  

Makkegemdries  3 keer  1 %  

Makkegemstraat  9 keer  2 %  

Meierij  85 keer  18 %  

Molenstraat  83 keer  18 %  

Pilaarstraat  23 keer  5 %  

Schelderodestraat  5 keer  1 %  

Schepen OVD Vijverstraat  12 keer  3 %  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusie: Bijna 500 enquêtes (± 50% van de uitgedeelde vragenlijsten) zijn terug opgehaald. Er kan 
dus gesproken worden van een groot succes! Alle leeftijden en straten/wijken zijn goed 
vertegenwoordigd wat ertoe leidt dat de resultaten representatief zijn en veralgemeend kunnen worden.  
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WOONOMGEVING 
 
 
 
 
4 Hoe lang woont u al in Schelderode?  
 
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  467 99% 

aantal keer niet beantwoord  7 1% 

Minder dan 1 jaar  12 keer  3 %  

1-5 jaar  55 keer  12 %  

6-15 jaar  104 keer  22 %  

16-25 jaar  102 keer  22 %  

26-50 jaar  162 keer  35 %  

Meer dan 50 jaar  36 keer  8 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe lang woont u al in Schelderode? 

Minder dan 1 jaar

1-5 jaar

6-15 jaar

16-25 jaar

26-50 jaar

Meer dan 50 jaar



 12 

5 Wat vindt u van de faciliteiten (voorzieningen) d ie worden aangeboden in Schelderode? 
1 - Heel goed voorzien 
2 - Goed voorzien 
3 - Slecht voorzien 
4 - Heel slecht voorzien 
5 - Geen mening  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  474 100% 

aantal keer niet beantwoord  0 0% 

De voetpaden (geen antwoord)  33 keer  7 %  

De voetpaden 1  24 keer  5 %  

De voetpaden 2  85 keer  18 %  

De voetpaden 3  191 keer  40 %  

De voetpaden 4  117 keer  25 %  

De voetpaden 5  28 keer  6 %  

De fietspaden (geen antwoord)  21 keer  4 %  

De fietspaden 1  22 keer  5 %  

De fietspaden 2  67 keer  14 %  

De fietspaden 3  186 keer  39 %  

De fietspaden 4  157 keer  33 %  

De fietspaden 5  25 keer  5 %  

De straten (geen antwoord)  26 keer  5 %  

De straten 1  30 keer  6 %  

De straten 2  256 keer  54 %  

De straten 3  105 keer  22 %  

De straten 4  36 keer  8 %  

De straten 5  25 keer  5 %  

Het groen (geen antwoord)  25 keer  5 %  

Het groen 1  80 keer  17 %  

Het groen 2  245 keer  52 %  

Het groen 3  68 keer  14 %  

Het groen 4  34 keer  7 %  

Het groen 5  26 keer  5 %  

Het aanbod van openbaar vervoer (geen antwoord)  25 keer  5 %  

Het aanbod van openbaar vervoer 1  26 keer  5 %  

Het aanbod van openbaar vervoer 2  115 keer  24 %  

Het aanbod van openbaar vervoer 3  160 keer  34 %  

Het aanbod van openbaar vervoer 4  93 keer  20 %  

Het aanbod van openbaar vervoer 5  59 keer  12 %  

Het winkelaanbod (geen antwoord)  15 keer  3 %  

Het winkelaanbod 1  26 keer  5 %  

Het winkelaanbod 2  126 keer  27 %  

Het winkelaanbod 3  170 keer  36 %  

Het winkelaanbod 4  91 keer  19 %  

Het winkelaanbod 5  50 keer  11 %  
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De gezondheidsdienst (arts/verpleegster/…) (geen antwoord)  24 keer  5 %  

De gezondheidsdienst (arts/verpleegster/…) 1  49 keer  10 %  

De gezondheidsdienst (arts/verpleegster/…) 2  218 keer  46 %  

De gezondheidsdienst (arts/verpleegster/…) 3 77 keer  16 %  

De gezondheidsdienst (arts/verpleegster/…) 4  31 keer  7 %  

De gezondheidsdienst (arts/verpleegster/…) 5 79 keer  17 %  

De administratieve voorzieningen (geen antwoord)  35 keer  7 %  

De administratieve voorzieningen 1  15 keer  3 %  

De administratieve voorzieningen 2  71 keer  15 %  

De administratieve voorzieningen 3  123 keer  26 %  

De administratieve voorzieningen 4  98 keer  21 %  

De administratieve voorzieningen 5  136 keer  29 %  

De sociale en schoolvoorzieningen (geen antwoord)  34 keer  7 %  

De sociale en schoolvoorzieningen 1  26 keer  5 %  

De sociale en schoolvoorzieningen 2  245 keer  52 %  

De sociale en schoolvoorzieningen 3  59 keer  12 %  

De sociale en schoolvoorzieningen 4  16 keer  3 %  

De sociale en schoolvoorzieningen 5  98 keer  21 %  

De kinderdagverblijven en onthaalmoeders (geen antwoord)  36 keer  8 %  

De kinderdagverblijven en onthaalmoeders 1  14 keer  3 %  

De kinderdagverblijven en onthaalmoeders 2  126 keer  27 %  

De kinderdagverblijven en onthaalmoeders 3  64 keer  14 %  

De kinderdagverblijven en onthaalmoeders 4  26 keer  5 %  

De kinderdagverblijven en onthaalmoeders 5  212 keer  45 %  

Het cultuur- en recreatieaanbod (geen antwoord)  31 keer  7 %  

Het cultuur- en recreatieaanbod 1  13 keer  3 %  

Het cultuur- en recreatieaanbod 2  111 keer  23 %  

Het cultuur- en recreatieaanbod 3  124 keer  26 %  

Het cultuur- en recreatieaanbod 4  79 keer  17 %  

Het cultuur- en recreatieaanbod 5  120 keer  25 %  
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6 Indien u het (heel) aantrekkelijk vindt om te won en in Schelderode, waarom is dit? Indien u het niet  
aantrekkelijk vindt om te wonen in Schelderode, kru is 'Niet van toepassing' aan.  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  464 98% 

aantal keer niet beantwoord  10 2% 

Liefde voor het landelijk leven/de rust  342 keer  74 %  

Ik woon graag in mijn woning  326 keer  70 %  

Aangename woonomgeving  270 keer  58 %  

Familie in de buurt  133 keer  29 %  

Vrienden in de buurt  120 keer  26 %  

Contact met buren en dorpsgenoten  149 keer  32 %  

Actief verenigingsleven  35 keer  8 %  

Goede situering van het dorp ten opzichte van ande  149 keer  32 %  

Goede bereikbaarheid/mobiliteit  84 keer  18 %  

Werk in de region  61 keer  13 %  

Aanwezigheid van voorzieningen (winkels/school/bib  28 keer  6 %  

Uitgaansmogelijkheden  5 keer  1 %  

Andere  8 keer  2 %  

Geen mening  5 keer  1 %  

Niet van toepassing  14 keer  3 %  

 
 

Liefde voor het landelijk leven/de rust
Ik woon graag in mijn woning

Aangename woonomgeving
Familie in de buurt

Vrienden in de buurt
Contact met buren en dorpsgenoten
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Aanwezigheid van voorzieningen (winkels/school/bib
Uitgaansmogelijkheden

Andere
Geen mening

Niet van toepassing
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7 Welke zijn de voornaamste tekorten aan de omgevin g waarin u woont? 
 
De antwoorden zijn letterlijk overgenomen uit de vragenlijsten. De meest genoemde tekorten zijn: gebrek aan voet- en 
fietspaden, verkeersonveiligheid, gebrek aan een speelplein, beperkt winkelaanbod en te weinig openbaar vervoer (naar 
Gent).  
 
• ontmoetingsplaatsen niet voorhanden/ bos en wandelpaadjes (zou nog meer mogen)  
• geen administratieve "postbus"/ geen contactmogelijkheid "wijkagent"/geen "dorps-

ombudsdienst"/horeca  
• geen voetpaden, geen fietspaden, geen snelheidscontroles  
• fietspaden, voetpaden  
• cafe (restaurant horeca)/ jeugdclub/ombudsdienst/wijkagent  
• recreatie voor jongeren/winkels/snackbar  
• geen aanbod voor recreatie voor de jeugd vb jeudgclub-café-koffiehuisje  
• te weinig openbaar vervoer  
• fiets- en voetgangersbrug over de Schelde  
• gezellig cafeetje (er is er maar eentje voor gans Schelderode)  
• winkels en café's tekort en uitgaansmogelijkheden  
• geen mening  
• verkeersveiligheid  
• winkel en eetgelegenheden  
• winkels  
• speeltuin in de buurt en kruidenier  
• auto’s rijden veel te snel  
• wegen beter onderhouden+graskanten  
• slechte rijweg! /te veel verkeer/huis davert bij voorbijrijden vrachtwagens/fluisterasfalt???  
• geen voetpad/geen fietspad/niet naleven van max. snelheid en geen controle daarop  
• groen/fietspaden/voetpaden/ordelijke tuinen  
• gevaar op het eind van de molenstraat door geparkeerde wagens voor cafe piens  
• gevaar op einde molenstraat door geparkeerde wagens ter hoogte van cafe piens  
• gebrek aan dorpshuis/gebrek aan verkeersveilige leefomgeving/ gebrek aan dorpsplein  
• fietspaden- voetpaden volledig afwezig sinds jaren beloofd waarom moet het cultureel centrum 

naar merelbeke dorp??? locatie is perfect brengt extra verkeersdrukte in het centrum. 
• winkels  
• nergens mogelijkheden voor spel en sport voor kinderen/slechte ligging tov sportclub (koestraat)/ er 

zou moeten 1 straatverlichting komen aan de boskapel, ‘s winters is dat een heel donkere hoek  
• deftige fiets- en voetpaden  
• te kort openbaar vervoer!/te hard rijden-wegens verkeers snelheid dalers  
• SPEELPLEIN!!! /fietspaden/ verkeerslichten/ zebrapaden  
• geen  
• gevaar op kruispunt molenstraat -gaversesteenweg door geparkeerde wagens naast cafe piens  
• veel verkeer in de straat  
• geen voetpaden noch fietspaden/ geen bus /geen snelheidsbeperkers  
• geen autobus(mogelijkheid van stop aan de molen)  
• speelpleintje voor kindjes  
• speelpleintje voor kinderen/tractorsluizen zijn een gevaar voor fietsers en voetgagers duister vallen 

ze niet open we kennen iemand die nu in een rolstoel zit vanwege een tractorsluis/gras in de wegel  
• openbaar vervoer,petanquevelden  
• openbaar vervoer  
• gevaar op het einde van de molenstraat ter hoogte van cafe piens wegens geparkeerde wagens op 

de openbare weg!  
• te weinig bussen!/moeilijke verbinding van en naar schelderode/moeilijke verbinding van en naar 

gent centrum  
• verkeersveiligheid,snelheid in de straat  
• fietspadengracht=open riool (land van rodelaan naar grepstraat)  
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• openbaar vervoer naar gent,open riool tussen land van rode laan en grepstraat,tekort aan 
fietspaden  

• winkels/uitgaansmogelijkheden/als het kermis is meer actracties  
• weinig winkels men moet vrijwel onmiddelijk al naar merelbeke centrum rijden weinig tot geen 

deftige voetpaden vb . bostraat, grepstraat, molenstraat gevaarlijk met kleine kinderen  
• bouwbedrijf en handel in de straat hoort eigenlijk niet in landelijk woongebied  
• geen  
• mooie vrouwen  
• gebrek aan sociaal contact + weinig feestjes in het dorp  
• veiligheid er zijn geen fietspaden aan de school en een stuk verder bij ons is er wel een fietspad 

maar levensgevaarlijk alle auto’s en vrachtwagens rijden op het fietspad  
• een winkel met algemene voeding  
• een winkel met algemene voeding/ geen fietspaden in dorp zelf  
• groenten en fruitwinkel/viswinkel/park  
• recreatie aanbod is beperkt, zoals bijvoorbeeld een speeltuintje voor de allerkleinsten  
• een gemeenschappelijk speelplein voor de vele kinderen in de gemeente schelderode  
• slechte verbindingen met Gent qua openbaarvervoer  
• kruidenierswinkel,speelplein voor kinderen  
• schelderode is zijn landelijk karakter?aan het verliezen doordat er meer en meer bouwgrond bouwt 

STOP HET BOUWEN /meer groen/ bomen GEEN NIEUWE HUIZEN  
• er zijn weinig buurtactiviteiten  
• slechte straten voor zowel fietsers, voetgangers als auto's  
• het winkelaanbod en de voetpaden  
• een speelpleintje voor de kinderen van de gemeente  
• sinds de doorstroming van de straat, veel sluipverkeer aan hoge snelheid, veel zwaar verkeer veel 

geluidsoverlast (laden en lossen van vrachtwagens)  
• geen speelplein voor kinderen waar ze veilig kunnen spelen (weg van de straat)  
• verkeer !!! verkeer raast door de gaversesteenweg ,te veel zwaar verkeer, geen fietspaden tussen 

schelderode en melsen  
• toen we hier kwamen wonen was het veel rustiger nu wordt het verkeer langs de gaversesteenweg 

veel drukker en gevaarlijker ook qauds in de scheldevallei doen ons huiveren van lawaai en 
arrogantie  

• speelterrein voor kinderen met glijbaan  
• goede bereikbaarheid mobiliteit is ronduit slecht  
• winkels  
• Fietspaden  
• sneldheidsbeperking vereist: 50 km per uur. Bij zware stortbui: wateroverlast van koutergrond in 

onze woning.  
• Dat er veel te snel wordt gereden; 50km per uur zou best van toepassing zijn. Bij zwaar onweer: 

wateroverlast.  
• te weinig winkels  
• uitgangsmogelijkheden,voorzieningen,bereikbaarheid  
• jeugdhuis kinderen,hoewel ze nu voor het grootste deel het huis uit zijn hebben ze het toch ergens 

anders moeten gaan zoeken om een glas te drinken,bij te praten enz...  
• kruidenier,veiliger verkeer,speelplein voor kinderen, scouts  
• Geen. Alleen zouden de mensen iets inschikkelijker en socialer moeten zijn. Denk eraan: vroeger 

komt nooit terug!  
• Overdreven snelheid van motorvoertuigen en autovoertuigen.  
• voetpaden, dorpsplein is in erbarmelijke staat  
• te snel verkeer in dorp, te weinig veilige oversteekplaatsen in dorp gebrek aan fietspaden in dorp  
• slechte voet - en fietspaden of zelfs geen/ veel en vooral 's avonds snel verkeer in dorp (op 

gaversesteenweg)  
• voet en fietspaden  
• de fietspaden  
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• Makkegem ligt niet bepaald dicht (op loopafstand) bij de kern van Schelderode. Dus ja, toen de 
kinderen klein waren en groter werden, was dat niet zo simpel! Bus, fiets, brommer was nodig om 
op school te geraken?  

• Druk autoverkeer van en naar het bakkershof  
• veiligheid(snelheid wagens)  
• speelplein/park  
• speelmogelijkheden voor kinderen -volwassenen: speelplein-park  
• kruidenier,veiliger verkeer  
• geen onderhoud van zijbermen en grachten  
• openbaar vervoer, recreatie  
• openbaar vervoer: Gent-zuid en Gent Sint-Pieters op een vroeg uur en late uren in het WE. 

Degelijke fietspaden langs Molenstraat en Gaverse steenweg  
• onderhoud van voetpaden stoeprand groen - geen aantrekkelijk dorpsplein,verkeer op hoofdweg 

afnemen via groenstroken  
• het verdwijnen van groene bermen  
• het verdwijnen van groene bermen in de Meierij (kant Bosstraat)  
• rioleringen/ opkuis van straten  
• tekort winkel, geen fietspaden/drempel thv bosstraat/grepstraat/pilaarstraat zou handig zijn om 

snelheid in bosstraat te verminderen  
• verkeersdrempel ter hoogte van de Bosstraat en Pilaarstraat en Grepstraat (te snel verkeer op 

deze verbindingsweg tussen hundelgemse en gaversesteenweg)/ Geen voorzieningen voor fietsers 
op Gaversesteenweg 

• weinig openbaar vervoer  
• sportcomplex  
• winkels/openbaar vervoer  
• staat van straat is slecht: geen voetpad, geen fietspad  
• aanwezigheid van voorzieningen/uitgaansmogelijkheden  
• uitgaansmogelijkheden  
• rioleringen/ opkuisen van straten  
• veiligheid in en buiten de dorpskom  
• fietspaden  
• Bestrating kan beter (iets breder). Te hoge grasbegroeiïng langs straatkant belemmeren het zicht  
• gebrek aan openbaar vervoer ,er is slechts 1 halte aan de kerk,we vragen een 2de bushalte aan de 

molen  
• gebrek openbaar vervoer,halte aan de molen  
• gebrek openbaar vervoer,halte aan de molen  
• parkeerplaatsen langs de weg  
• slechte bestrating  
• geen winkels, te weinig openbaar vervoer, geen parkje met ev. speeltuin, de auto's die op de 

Gaverse steenweg geparkeerd staan en aan Piens  
• speeltuin voor kinderen  
• sportterreinen  
• openbaar vervoer  
• openbaar vervoer  
• bushalte  
• visvijver,frietkot,winkeltje algemene voeding  
• druk verkeer  
• te veel verkeer / te grote snelheid in de molenstraat  
• gebrek aan fiets en voetpaden /weinig voorzieningen en openbaar vervoer  
• openbaar vervoer  
• je bent bijna verplicht om met de auto naar de supermarkt te rijden maar dit wil niet zeggen dat het 

beter zou zijn om een supermarkt te hebben in Schelderode  
• eetgelegenheid/café  
• een kruidenierswinkeltje  
• jeugdhuis goede fietspaden sportveld  
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• goede fietspaden, sportactiviteiten  
• voetpaden  
• voetpaden -auto's parkeren op de voetpaden gevolg: mensen moeten op straat lopen en de 

postbode geraakt niet aan de brievenbus  
• gebrek aan fietspaden en degelijke voetpaden in de grepstraat staan de auto's systematisch op de 

voetpaden geparkeerd  
• nooit worden snelheidcontroles gedaan vooral op de gaversesteenweg wordt veel te snel gereden  
• geen  
• kwaliteit van de wegen (wandel fiets auto)... nutsvoorzieningen  
• weinig groen veel lawaai  
• speelplein / veilige molenstraat /veel zware camions/ geen vielige fiets en voetpad/zone 50 niet 

gerespecteerd/meer cultuur/repetitie voor artiesten  
• speelplein/ op vlak van veiligheid kan nog veel verbeteren bv. fietspaden  
• snelheid wordt niet gerespecteerd  
• fietspaden  
• regelmatig zwaar verkeer op het slechte wegdek  
• te veel hinder door wielerwedstrijden/ te veel verkeer de snelheidsbeperking 50km/u wordt 

volkomen genegeerd  
• molenstraat is een sluikweg tussen gaversesteenweg en hundelgemsesteenweg / in de 

molenstraat worden altijd de wielerwedstrijden georganiseerd als inwoner van molenstraat is je 
eigen huis heel moeilijk 

• deftige fietspaden in de molenstraat/verkeersdrempels om snelheid af te remmen vooral motoren 
trekken te vlug op  

• deftige fietspaden in de molenstraat/verkeersdrempels om snelheid af te remmen vooral motoren 
trekken te vlug op  

• weinig voorzieningen  
• geen voetpad noch fietspad in mijn straat / drink en eetgelegenheid in het dorp/ eenvoudige volks- 

en sportactiviteiten die contact met buren en dorpsgenoten mogelijk maken  
• slechte bereikbaarheid via het openbaar vervoer en dit vooral in het weekend  
• vlot openbaar vervoer, niet enkel 's ochtends en 's avonds, overvolle bussen richting Gent en terug 

voor scholieren, te weinig fietspaden  
• groot gebrek aan fiets- en voetpaden in drukke straten / gebrekkige toegankelijkheid van een 

natuurlijk recreatiegebied / scheldemeersen en slechte fietspaden aldaar  
• te veel wielerwedstrijden/ gebrek aan snelheidscontroles ook bij motos/ te veel zwaar verkeer / 

molenstraat ligt er erbarmelijk bij, we daveren uit ons bed  
• fietspaden, verzorgde wegen en mooier dorpsplein  
• fietspaden,aangenaam dorpsplein  
• lokale winkels - uitgaansmogelijkheden  
• het winkelaanbod: er is alleen maar een bakker en een slager maar geen kruidenierswinkel  
• veel te weinig groen veel te veel bebouwing  
• algemene voeding  
• gebrek aan sociaal contact  
• geen tekorten  
• niet genoeg politiecontrole bij parkeerproblemen in de grepstraat gele lijnen worden niet 

gerespecteerd bij oproep geen politiemaatregelen oplossing eenrichtingsparkeren en heraanleg 
parkeerstroken  

• speelplein - sociaal contact vereniging voor jongvolwassenen- voet- en fietspaden kunnen veel 
beter  

• een speelplein een onmoetingplaats voor volwassenen en alle leeftijden geen slechte fiets en 
voetpaden = gevaarlijk op de baan  

• te weinig openbaar vervoer  
• openbaar vervoer  
• Bushalte- brievenbus post  
• openbaar vervoer  
• de straat: veel doorgaand verkeer-geen voetpad-geen fietspad  
• infrastructuur-wegennet-veiligheid  
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• openbaar vervoer-files (Merelbeke dorp)  
• openbaar vervoer, vooral ‘s nachts is dit een probleem  
• geen winkels  
• een speelplein, een onmoetingsplaats voor volwassenen en alle leeftijden geen slechte fiets en 

voetpaden = gevaarlijk op de baan  
• een speelplein, een onmoetingsplaats voor volwassenen en alle leeftijden, geen slechte fiets en 

voetpaden = gevaarlijk op de baan  
• lawaaihinder van het autoverkeer - zwaar vervoer in de plisartstraat - doorgaand verkeer in de 

plissartstraat moet plaatselijk worden dit is een straat met veel kinderen tijdens de zomer 
speelstraat  

• groenzekerheid naar de toekomst toe, overbebouwing  
• het landelijk leven, de rust die verdwijnt door bouwwoede- beperkt winkelaanbod openbaar vervoer 

recreatieve en culturele aanbod  
• mooi dorpsplein, nog betere busverbindingen, betere onderhouden straten  
• molenstraat heeft verouderde asfalten, geeft trillingen via huis en lawaai  
• te snel verkeer  
• verkeersdrukte door vrachtwagens  
• de dreiging dat alles wordt volgebouwd en al het groen verdwijnt  
• slecht openbaar vervoer  
• veilige fietspaden: molenstraat rode stroken zijn geen oplossing om verkeer te vertragen en zijn 

niet veilig voor fietsers, gaversesteenweg tussen Schelderode en Melsen is niets voorzien voor 
fietsers  

• riolering, betere wegen  
• faciliteiten voor de jeugd - veilig wandel en fietspaden - openbaar vervoer richting gent zuid  
• slechte busvoorziening, slechts 1 halte met een bus die maar om het uur rijdt  
• goede busverbinding, te weinig speelplein voor kinderen, rust parkjes  
• Goede busverbindingen-Speelpleinen-Parkjes  
• voetpaden-fietspaden-comfortabeler bushokje  
• geen winkels-weinig uitgaansmogenlijkheden  
• onverdraagzame mensen die liever de politie bellen dan over een probleem te komen praten  
• openbaar vervoer in het weekend is miniem, er zijn geen administratieve voorzieningen  
• geen sportinfrastructuur,weinig contact met nieuwkomers,te druk verkeer op 

éénvakswegen,jaarlijkse wateroverlast in bosstraat en meierij,geen speelpleinen, parochiaal 
centrum dringend aan vernieuwing toe  

• het drukke verkeer in het centrum van merelbeke  
• betere busverbindingen  
• we vinden het heel aangenaam wonen in schelderode  
• openbaar vervoer  
• te weinig openbaar vervoer, gevaarlijk verkeer langs Gaverse en Hundelgemsesteenweg, te weinig 

fiets- en voetpaden, oversteken met fiets of als voetganger van fietspad Hundelgesmsesteenweg 
Molenstraat  

• openbaar vervoer, voet- en fietspaden  
• door te veel aan wegenwerken tegelijk een zeer slecht woon-werk bereikbaarheid t.o.v Gent  
• woon-werkverkeer neemt in verhouding te veel tijd in beslag door groot aantal wegenwerken  
• beperkt openbaar vervoer, te hoge onaangepaste snelheid in sommige straten  
• slechte planning van de wegenwerken  
• te veel wegenwerken op verbindingswegen  
• goede fietspaden op de hoofdwegen  
• onderhoud van de grachten en beschermde waterlopen,het stutten daarvan, onderhoud van de 

pleinen en grasperken  
• geen fietspaden (molenstraat),slechte staat molenstraat,meierij,grepstraat (geen fietspad), 

bosstraat: in slechte staat en geen fietspad  
• slechte toestand wegen (meierij,bosstraat, molenstraat, grepstraat) geen fietspaden  
• landelijk, rustig karakter verdwijnt door steeds meer woningen  
• geen  
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• openbaar vervoer ,winkelmogelijkheden,fietspaden  
• onderhoud bosstraat  
• bosstraat in slechte staat  
• winkels in schelderode zelf  
• openbaar vervoer  
• openbaar vervoer  
• speelpleintje, bankje in de straat, meer kunst langs de straat  
• daar er in de molenstraat veel te snel gereden wordt is het bij ons soms levensgevaarlijk om de 

weg op te rijden door de onoverzichtelijke bochten: men mag gerust snelheidsremmers plaatsen  
• geen volmatige riolering in de straat (meierij)  
• te weinig snelheidscontrole/men kan zelfs niet intijds de straat oprijden of men wordt opgejaagd 

door afkomende bestuurders zowel vrachtwagens of auto’s met aanhangwagens overschrijden de 
50 km per uur  

• nihil  
• geen ontmoetingsplaatsen voor jongeren  
• gebrek aan goed openbaar vervoer  
• heraanleg oud gedeelte meierij dringend nodig, fietspad bosstraat  
• kruidenier / veiligheid voor fietsers schiet sterk te kort  
• te weinig open baar vervoer /gevaar op het einde van de molenstraat door geparkeerde wagens 

voor cafe piens  
• goede veilige fietspaden, meer contact met buurtbewoners, tekort aan een kleine markt met bvb 

verkoop van biologisch gekweekte producten  
• heel weinig winkels, geen fietspaden, heel veel last van roet door aanwezigheid van bloemist in de 

buurt, te veel verkeer door de molenstraat vooral vrachtwagens  
• winkels, openbaar vervoer, fietspaden, speelpark voor kinderen met banken voor ouderen  
• fietspaden  
• voedingswinkel in het dorp (kleine spar)  
• degelijk fietspad in de bosstraat, de meierij ligt er zeer erbarmlijk uit vooral bij regenweer  
• lawaaihinder verstedelijking  
• Veel te veel lawaai van vliegtuigen, ongeveer om de paar minuten 1 zwaar toestel (van 6 uur 

s'morgens tot 1 uur s'nachts) het verpest het rustig karakter van het dorp  
• Veel te veel lawaai van overvliegende vliegtuigen. Blijkbaar ligt Schelderode onder een kruispunt 

van vliegroutes van wzst naar oost en van zuid naar noord.  
• goed openbaar vervoer  
• openbaar vervoer + winkelmogenlijkheden  
• de slechte staat van de Meierystraat nl: het tweede gedeelte "de arme rij"  
• er is hier niets te doen voor de jeugd  
• openbaar vervoer, fiets en voetpaden  
• te weinig bussen, winkels, frituur, restaurant  
• industrie ook kleine naar industriepark, zeer veel geurhinder door verbranding, geen contact met de 

wijkagent  
• Dat de buren weinig contact nemen met elkaar! en we zorden in de winter dikwijls geconfronteerd 

met geweldige geurhinder, door onze buren, en dat is altijd in de vooravond dat kan zo niet blijven 
duren  

• de mobiliteit, heel ver van verschillende winkels.we moeten voor gewoon wat kleine boodschappen 
naar Lieven in Melsen rijden omdat er hier niets is, gelukkig is Schepens hier nog  

• slechte wegen, te weinig openbaar vervoer op uren die voor studenten belangrijk zijn  
• Onze straat (tussen korenbloem en Bosstraat) heeft dringend een grondige opknapbeurt nodig (niet 

alleen de scheiding van afvalwater en regenwater)  
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8 Hieronder volgen een aantal uitspraken over de om geving waarin u woont. 
1 - Helemaal akkoord 
2 - Akkoord 
3 - Niet akkoord 
4 - Helemaal niet akkoord 
5 - Geen mening  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  474 100% 

aantal keer niet beantwoord  0 0% 

Ik woon in een mooi dorp (geen antwoord)  32 keer  7 %  

Ik woon in een mooi dorp 1  164 keer  35 %  

Ik woon in een mooi dorp 2  229 keer  48 %  

Ik woon in een mooi dorp 3  28 keer  6 %  

Ik woon in een mooi dorp 4  5 keer  1 %  

Ik woon in een mooi dorp 5  20 keer  4 %  

Er is voldoende groen in het dorp (geen antwoord)   30 keer  6 %  

Er is voldoende groen in het dorp 1  124 keer  26 %  

Er is voldoende groen in het dorp 2  230 keer  49 %  

Er is voldoende groen in het dorp 3  62 keer  13 %  

Er is voldoende groen in het dorp 4  15 keer  3 %  

Er is voldoende groen in het dorp 5  17 keer  4 %  

Er zijn voldoende pleintjes en parkjes in het dorp  (geen antwoord)  39 keer  8 %  

Er zijn voldoende pleintjes en parkjes in het dorp  1  33 keer  7 %  

Er zijn voldoende pleintjes en parkjes in het dorp  2  123 keer  26 %  

Er zijn voldoende pleintjes en parkjes in het dorp  3  183 keer  39 %  

Er zijn voldoende pleintjes en parkjes in het dorp  4  66 keer  14 %  

Er zijn voldoende pleintjes en parkjes in het dorp  5  34 keer  7 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed ingericht (geen antwoord)  49 keer  10 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed ingericht 1  24 keer  5 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed ingericht 2  120 keer  25 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed ingericht 3  181 keer  38 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed ingericht 4  61 keer  13 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed ingericht 5  43 keer  9 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed onderhouden (geen antwoord)  47 keer  10 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed onderhouden 1  32 keer  7 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed onderhouden 2  198 keer  42 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed onderhouden 3  110 keer  23 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed onderhouden 4  46 keer  10 %  

Straten/pleinen/parken zijn goed onderhouden 5  45 keer  9 %  

De gebouwen in het dorp zijn goed onderhouden  (geen antwoord)  34 keer  7 %  

De gebouwen in het dorp zijn goed onderhouden  1  34 keer  7 %  

De gebouwen in het dorp zijn goed onderhouden  2  286 keer  60 %  

De gebouwen in het dorp zijn goed onderhouden  3  58 keer  12 %  

De gebouwen in het dorp zijn goed onderhouden  4  16 keer  3 %  

De gebouwen in het dorp zijn goed onderhouden  5  50 keer  11 %  
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Er slingert vaak rommel rond in het dorp (geen antwoord)  39 keer  8 %  

Er slingert vaak rommel rond in het dorp 1  24 keer  5 %  

Er slingert vaak rommel rond in het dorp 2  87 keer  18 %  

Er slingert vaak rommel rond in het dorp 3  210 keer  44 %  

Er slingert vaak rommel rond in het dorp 4  78 keer  16 %  

Er slingert vaak rommel rond in het dorp 5  40 keer  8 %  

Er ligt vaak hondenpoep op straat/op de pleintjes  (geen antwoord)  44 keer  9 %  

Er ligt vaak hondenpoep op straat/op de pleintjes  1  30 keer  6 %  

Er ligt vaak hondenpoep op straat/op de pleintjes  2  73 keer  15 %  

Er ligt vaak hondenpoep op straat/op de pleintjes  3  178 keer  38 %  

Er ligt vaak hondenpoep op straat/op de pleintjes  4  74 keer  16 %  

Er ligt vaak hondenpoep op straat/op de pleintjes  5  79 keer  17 %  

Het verkeer in het dorp is veilig (geen antwoord)  30 keer  6 %  

Het verkeer in het dorp is veilig 1  20 keer  4 %  

Het verkeer in het dorp is veilig 2  141 keer  30 %  

Het verkeer in het dorp is veilig 3  172 keer  36 %  

Het verkeer in het dorp is veilig 4  89 keer  19 %  

Het verkeer in het dorp is veilig 5  26 keer  5 %  

 
 
 

 
 
 
 
 

Ik woon in een mooi dorp

geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 

 

Er is voldoende groen in het dorp
geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 

 

Er zijn voldoende pleintjes/parkjes 
in het dorp 

geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 

 

Straten/pleinen/parken zijn goed 
ingericht

geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 
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Straten/pleinen/parken zijn goed 
onderhouden

geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 

 

De gebouwen in het dorp zijn goed 
onderhouden

geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 

 

Er slingert vaak rommel rond in het 
dorp

geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 

 

Er ligt vaak hondenpoep op 
straat/pleintjes/parkjes

geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 

 

Het verkeer in het dorp is veilig
geen antwoord
Helemaal akkoord
Akkoord
Niet akkoord
Helemaal niet akkoord
Niet van toepassing 

 



 26 

9 Welke van de volgende landschapselementen in en r ond Schelderode moeten volgens u worden 
behouden?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  452 95% 

aantal keer niet beantwoord  22 5% 

Grasland/weiland  394 keer  87 %  

Akkerland  336 keer  74 %  

Bos  424 keer  94 %  

Boomgaarden  255 keer  56 %  

Alleenstaande bomen  249 keer  55 %  

Hagen  216 keer  48 %  

Houtwal  129 keer  29 %  

Dreven  293 keer  65 %  

Kreken  179 keer  40 %  

Meren/plassen  225 keer  50 %  

Drinkpoelen  167 keer  37 %  

Veengebied  127 keer  28 %  

Heide  125 keer  28 %  

Grachten  194 keer  43 %  

Moderne boerderijen  127 keer  28 %  

Traditionele gebouwen  280 keer  62 %  

Historische gebouwen  316 keer  70 %  

Geen enkel landschapselement  7 keer  2 %  

Geen mening  17 keer  4 %  

 
 
 

Grasland/weiland
Akkerland

Bos
Boomgaarden

Alleenstaande bomen
Hagen

Houtwal
Dreven
Kreken

Meren/plassen
Drinkpoelen
Veengebied

Heide
Grachten

Moderne boerderijen
Traditionele gebouwen

Historische gebouwen
Geen enkel landschapselement

Geen mening

87%
74%

94%
56%

55%
47%

28%
64%

40%
49%

37%
28%

27%
43%

28%
62%

70%
2%

4%
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10 Hoe belangrijk vindt u de volgende maatregelen o m de wegen en paden op het platteland 
aantrekkelijker te maken? 
1 - Heel belangrijk 
2 - Belangrijk 
3 - Niet belangrijk 
4 - Helemaal niet belangrijk 
5 - Geen mening  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  474 100% 

Aantal keer niet beantwoord  0 0% 

Afval opruimen (geen antwoord)  25 keer  5 %  

Afval opruimen 1  320 keer  68 %  

Afval opruimen 2  118 keer  25 %  

Afval opruimen 3  2 keer  0 %  

Afval opruimen 4  3 keer  1 %  

Afval opruimen 5  10 keer  2 %  

Bermen maaien en netjes houden (geen antwoord)  23 keer  5 %  

Bermen maaien en netjes houden 1  261 keer  55 %  

Bermen maaien en netjes houden 2  143 keer  30 %  

Bermen maaien en netjes houden 3  22 keer  5 %  

Bermen maaien en netjes houden 4  11 keer  2 %  

Bermen maaien en netjes houden 5  18 keer  4 %  

Bermen laten verwilderen (geen antwoord)  73 keer  15 %  

Bermen laten verwilderen 1  29 keer  6 %  

Bermen laten verwilderen 2  23 keer  5 %  

Bermen laten verwilderen 3  104 keer  22 %  

Bermen laten verwilderen 4  182 keer  38 %  

Bermen laten verwilderen 5  67 keer  14 %  

Bermen door goed beheer terug bloemrijker 
maken (geen antwoord)  47 keer  10 %  

Bermen door goed beheer terug bloemrijker 
maken 1  171 keer  36 %  

Bermen door goed beheer terug bloemrijker 
maken 2  172 keer  36 %  

Bermen door goed beheer terug bloemrijker 
maken 3  43 keer  9 %  

Bermen door goed beheer terug bloemrijker 
maken 4  18 keer  4 %  

Bermen door goed beheer terug bloemrijker 
maken 5  27 keer  6 %  

Paden en wegen aanduiden (geen antwoord)  47 keer  10 %  

Paden en wegen aanduiden 1  170 keer  36 %  

Paden en wegen aanduiden 2  191 keer  40 %  

Paden en wegen aanduiden 3  46 keer  10 %  

Paden en wegen aanduiden 4  12 keer  3 %  

Paden en wegen aanduiden 5  12 keer  3 %  
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Hekwerk en bruggetjes herstellen (geen antwoord)  57 keer  12 %  

Hekwerk en bruggetjes herstellen 1  164 keer  35 %  

Hekwerk en bruggetjes herstellen 2  191 keer  40 %  

Hekwerk en bruggetjes herstellen 3  28 keer  6 %  

Hekwerk en bruggetjes herstellen 4  4 keer  1 %  

Hekwerk en bruggetjes herstellen 5  34 keer  7 %  

Enkele voet-/ fiets- en ruiterpaden sluiten (geen antwoord)  74 keer  16 %  

Enkele voet-/ fiets- en ruiterpaden sluiten 1  23 keer  5 %  

Enkele voet-/ fiets- en ruiterpaden sluiten 2  14 keer  3 %  

Enkele voet-/ fiets- en ruiterpaden sluiten 3  87 keer  18 %  

Enkele voet-/ fiets- en ruiterpaden sluiten 4  199 keer  42 %  

Enkele voet-/ fiets- en ruiterpaden sluiten 5  81 keer  17 %  

Voet-/ fiets- en ruiterpaden openen (geen antwoord)  59 keer  12 %  

Voet-/ fiets- en ruiterpaden openen 1  196 keer  41 %  

Voet-/ fiets- en ruiterpaden openen 2  142 keer  30 %  

Voet-/ fiets- en ruiterpaden openen 3  30 keer  6 %  

Voet-/ fiets- en ruiterpaden openen 4  12 keer  3 %  

Voet-/ fiets- en ruiterpaden openen 5  39 keer  8 %  

Kanaaloevers verzorgen (geen antwoord)  59 keer  12 %  

Kanaaloevers verzorgen 1  161 keer  34 %  

Kanaaloevers verzorgen 2  162 keer  34 %  

Kanaaloevers verzorgen 3  25 keer  5 %  

Kanaaloevers verzorgen 4  6 keer  1 %  

Kanaaloevers verzorgen 5  65 keer  14 %  

Onnodige wegaanduidingen verwijderen (geen antwoord)  54 keer  11 %  

Onnodige wegaanduidingen verwijderen 1  136 keer  29 %  

Onnodige wegaanduidingen verwijderen 2  145 keer  31 %  

Onnodige wegaanduidingen verwijderen 3  68 keer  14 %  

Onnodige wegaanduidingen verwijderen 4  27 keer  6 %  

Onnodige wegaanduidingen verwijderen 5  48 keer  10 %  

Paden toegankelijk maken voor mensen met 
een handicap (geen antwoord)  46 keer  10 %  

Paden toegankelijk maken voor mensen met 
een handicap 1  201 keer  42 %  

Paden toegankelijk maken voor mensen met 
een handicap 2  161 keer  34 %  

Paden toegankelijk maken voor mensen met 
een handicap 3  24 keer  5 %  

Paden toegankelijk maken voor mensen met 
een handicap 4  9 keer  2 %  

Paden toegankelijk maken voor mensen met 
een handicap 5  37 keer  8 %  

Circuits van (fiets)paden vervolledigen (geen antwoord)  48 keer  10 %  

Circuits van (fiets)paden vervolledigen 1  211 keer  45 %  

Circuits van (fiets)paden vervolledigen 2  152 keer  32 %  

Circuits van (fiets)paden vervolledigen 3  27 keer  6 %  
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Circuits van (fiets)paden vervolledigen 4  3 keer  1 %  

Circuits van (fiets)paden vervolledigen 5  37 keer  8 %  

Verkeer verminderen (geen antwoord)  49 keer  10 %  

Verkeer verminderen 1  121 keer  26 %  

Verkeer verminderen 2  124 keer  26 %  

Verkeer verminderen 3  106 keer  22 %  

Verkeer verminderen 4  23 keer  5 %  

Verkeer verminderen 5  55 keer  12 %  

Oude kerkwegels opnieuw toegankelijk maken (geen antwoord)  42 keer  9 %  

Oude kerkwegels opnieuw toegankelijk maken 1  190 keer  40 %  

Oude kerkwegels opnieuw toegankelijk maken 2  157 keer  33 %  

Oude kerkwegels opnieuw toegankelijk maken 3  35 keer  7 %  

Oude kerkwegels opnieuw toegankelijk maken 4  13 keer  3 %  

Oude kerkwegels opnieuw toegankelijk maken 5  41 keer  9 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Afval opruimen
geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Bermen maaien en netjes houden

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Bermen laten verwilderen

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Bermen bloemrijker maken

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening
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Paden en wegen aanduiden
geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Hekwerk en bruggetjes herstellen

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Enkele voet/fiets/ruiterpaden 
sluiten 

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Voet/fiets/ruiterpaden openen
geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Kanaaloevers verzorgen
geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Onnodige wegaanduidingen 
verwijderen 

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening
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11 Door welke maatregelen kan de woonsituatie in Sc helderode worden verbeterd?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  452 95% 

aantal keer niet beantwoord  22 5% 

Eenrichtingswegen  46 keer  10 %  

Verkeersbeperkende maatregelen  148 keer  33 %  

Een omleiding/ringweg  25 keer  6 %  

Een voetgangerszone  138 keer  31 %  

Fietspaden  320 keer  71 %  

Meer groen  157 keer  35 %  

Meer zitbankjes  196 keer  43 %  

Een speelplein  181 keer  40 %  

Een bushalte  149 keer  33 %  

Herinrichting openbaar domein  86 keer  19 %  

Acties voor gevelverfraaiing  59 keer  13 %  

Andere  11 keer  2 %  

Er zijn geen verbeteringen nodig  16 keer  4 %  

Geen mening  21 keer  5 %  

Verkeer verminderen
geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Oude kerkwegels opnieuw 
toegankelijk maken

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Paden toegankelijk maken voor 
mensen met een handicap

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening

 

Circuits van (fiets)paden 
vervolledigen

geen antwoord
Heel belangrijk
Belangrijk
Niet belangrijk
Helemaal niet belangrijk
Geen mening
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Eenrichtingswegen
Verkeersbeperkende maatregelen

Een omleiding/ringweg
Een voetgangerszone

Fietspaden
Meer groen

Meer zitbankjes
Een speelplein

Een bushalte
Herinrichting openbaar domein

Acties voor gevelverfraaiing
Andere

Er zijn geen verbeteringen nodig
Geen mening

10%
33%

6%
30%

71%
34%

43%
40%

33%
19%

13%
2%
3%

5%

 
 
 
 
 
12 Wanneer het dorpsplein volledig vernieuwd wordt,  hoe ziet u dat wat betreft de aankleding?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  396 84% 

aantal keer niet beantwoord  78 16% 

Parking  92 keer  23 %  

Groen en bomen met eventueel een rustplaatsje met 
rustbankje   164 keer  41 %  

Plaats voor activiteiten  20 keer  5 %  

Marktje - plaats voor mobiele voorzieningen  54 keer  14 %  

Andere  1 keer  0 %  

Geen mening  67 keer  17 %  

 
 
 
 
 

Parking

Groen en bomen met eventueel 
een rustplaatsje met
Plaats voor activiteiten

Marktje - plaats voor mobiele 
voorzieningen
Andere

Geen mening
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13 Voor welke doelgroep(en) zijn meer woningen nodi g in Schelderode? 
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  438 92% 

aantal keer niet beantwoord  36 8% 

Jonge gezinnen  132 keer  30 %  

Kleine gezinnen  23 keer  5 %  

Grote gezinnen  26 keer  6 %  

Alleenstaanden  51 keer  12 %  

Ouderen  63 keer  14 %  

Mensen met een handicap  50 keer  11 %  

Hoge inkomens  27 keer  6 %  

Lage inkomens  58 keer  13 %  

Andere  4 keer  1 %  

Geen enkele doelgroep  69 keer  16 %  

Geen mening  173 keer  39 %  

 
 
 
 

Jonge gezinnen
Kleine gezinnen
Grote gezinnen
Alleenstaanden

Ouderen
Mensen met een handicap

Hoge inkomens
Lage inkomens

Andere
Geen enkele doelgroep

Geen mening

30%
5%

6%
11%

14%
11%

6%
13%

1%
16%

39%

 

 

Conclusie: Meer dan de helft van de respondenten woont al langer dan 15 jaar in Schelderode. De 
bevraging legt enkele zwaktes bloot zoals de slechte staat van de voet- en fietspaden, de 
verkeersonveiligheid, het gebrekkig openbaar vervoer, het ontbreken van een speelplein en het beperkt 
winkelaanbod. 1/3 vindt dat Schelderode behoefte heeft aan meer woningen voor jonge gezinnen. Ook de 
aankleding van het dorpsplein is aan vernieuwing toe. De voorkeur gaat hier duidelijk naar een dorpskern 
met veel groen en bomen en eventueel een rustplaatsje met een rustbank (40%). Extra bankjes zijn 
trouwens welkom in gans het dorp. De dorpskern herinrichten als parkeerzone komt op de tweede plaats 
(23%). Ondanks deze minpunten bezit Schelderode volgens de respondenten ook over een aantal 
belangrijke troeven zoals het landelijke karakter, de rust, het groen en de goede ligging (nabijheid Gent en 
autosnelweg). Liefst 80% geeft aan Schelderode een mooi dorp te vinden. Het is dan ook belangrijk dat 
veel aandacht besteed wordt aan het proper houden van het dorp, in het bijzonder door het opruimen van 
afval (± 90%) en het onderhouden van de bermen (± 85%).  
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TRANSPORT EN MOBILITEIT 
 
 
14 Welk vervoersmiddel gebruikt u gewoonlijk voor d e volgende activiteiten? 
Indien u een activiteit niet uitvoert, omcirkel cij fer 5 (Niet van toepassing). 
1 - Te voet 
2 - (Brom)fiets 
3 - Auto 
4 - Openbaar vervoer 
5 - Niet van toepassing  
 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord  474 100% 

Aantal keer niet beantwoord  0 0% 

Naar het werk gaan (geen antwoord)  64 keer  14 %  

Naar het werk gaan 1  6 keer  1 %  

Naar het werk gaan 2  43 keer  9 %  

Naar het werk gaan 3  217 keer  46 %  

Naar het werk gaan 4  11 keer  2 %  

Naar het werk gaan 5  137 keer  29 %  

Naar school gaan (geen antwoord)  93 keer  20 %  

Naar school gaan 1  13 keer  3 %  

Naar school gaan 2  31 keer  7 %  

Naar school gaan 3  79 keer  17 %  

Naar school gaan 4  26 keer  5 %  

Naar school gaan 5  236 keer  50 %  

Boodschappen doen (geen antwoord) 44 keer  9 %  

Boodschappen doen 1  21 keer  4 %  

Boodschappen doen 2  77 keer  16 %  

Boodschappen doen 3  307 keer  65 %  

Boodschappen doen 4  7 keer  1 %  

Boodschappen doen 5  22 keer  5 %  

Medische diensten 
(ziekenhuis/huisarts/tandarts/spoed) (geen antwoord)  49 keer  10 %  

Medische diensten 
(ziekenhuis/huisarts/tandarts/spoed) 1  7 keer  1 %  

Medische diensten 
(ziekenhuis/huisarts/tandarts/spoed) 2  28 keer  6 %  

Medische diensten 
(ziekenhuis/huisarts/tandarts/spoed) 3  362 keer  76 %  

Medische diensten 
(ziekenhuis/huisarts/tandarts/spoed) 4  8 keer  2 %  

Medische diensten 
(ziekenhuis/huisarts/tandarts/spoed) 5  24 keer  5 %  

Vrijetijdsactiviteiten (geen antwoord)  68 keer  14 %  

Vrijetijdsactiviteiten 1  23 keer  5 %  

Vrijetijdsactiviteiten 2  130 keer  27 %  

Vrijetijdsactiviteiten 3  201 keer  42 %  

Vrijetijdsactiviteiten 4  17 keer  4 %  
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Vrijetijdsactiviteiten 5  39 keer  8 %  

Familie of vrienden bezoeken (geen antwoord)  59 keer  12 %  

Familie of vrienden bezoeken 1  18 keer  4 %  

Familie of vrienden bezoeken 2  57 keer  12 %  

Familie of vrienden bezoeken 3  319 keer  67 %  

Familie of vrienden bezoeken 4  7 keer  1 %  

Familie of vrienden bezoeken 5  18 keer  4 %  

De kinderen naar school brengen (geen antwoord)   83 keer  18 %  

De kinderen naar school brengen 1  16 keer  3 %  

De kinderen naar school brengen 2  29 keer  6 %  

De kinderen naar school brengen 3  96 keer  20 %  

De kinderen naar school brengen 4  5 keer  1 %  

De kinderen naar school brengen 5  249 keer  53 %  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naar het werk gaan
geen antwoord
Te voet
(Brom)fiets
Auto
Openbaar vervoer
Niet van toepassing

 

Naar school gaan

geen antwoord
Te voet
(Brom)fiets
Auto
Openbaar vervoer
Niet van toepassing

 

Boodschappen doen
geen antwoord
Te voet
(Brom)fiets
Auto
Openbaar vervoer
Niet van toepassing

 

Medische diensten

geen antwoord
Te voet
(Brom)fiets
Auto
Openbaar vervoer
Niet van toepassing
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De kinderen naar school brengen

geen antwoord
Te voet
(Brom)fiets
Auto
Openbaar vervoer
Niet van toepassing

 

Familie of vrienden bezoeken
geen antwoord
Te voet
(Brom)fiets
Auto
Openbaar vervoer
Niet van toepassing

 

Vrijetijdsactiviteiten
geen antwoord
Te voet
(Brom)fiets
Auto
Openbaar vervoer
Niet van toepassing
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15 Hoe vaak neemt u de lijnbus om de volgende reden en? 
Indien u de lijnbus nooit neemt, omcirkel overal ci jfer 4 (Nooit). 
1 - Altijd 
2 - Vaak 
3 - Soms 
4 - Nooit  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  474 100% 

Aantal keer niet beantwoord  0 0% 

Werk (geen antwoord)  62 keer  13 %  

Werk 1  4 keer  1 %  

Werk 2  6 keer  1 %  

Werk 3  18 keer  4 %  

Werk 4  388 keer  82 %  

School (geen antwoord) :  69 keer  15 %  

School 1  23 keer  5 %  

School 2  14 keer  3 %  

School 3  12 keer  3 %  

School 4  360 keer  76 %  

Boodschappen/winkelen (geen antwoord)  41 keer  9 %  

Boodschappen/winkelen 1  4 keer  1 %  

Boodschappen/winkelen 2  20 keer  4 %  

Boodschappen/winkelen 3  60 keer  13 %  

Boodschappen/winkelen 4  353 keer  74 %  

Gezondheidszorg (geen antwoord)  48 keer  10 %  

Gezondheidszorg 1  3 keer  1 %  

Gezondheidszorg 2  13 keer  3 %  

Gezondheidszorg 3  31 keer  7 %  

Gezondheidszorg 4  383 keer  81 %  

Vrijetijdsactiviteiten (geen antwoord)  42 keer  9 %  

Vrijetijdsactiviteiten 1  5 keer  1 %  

Vrijetijdsactiviteiten 2  30 keer  6 %  

Vrijetijdsactiviteiten 3  74 keer  16 %  

Vrijetijdsactiviteiten 4  327 keer  69 %  

Vrienden- en/of familiebezoek (geen antwoord)  44 keer  9 %  

Vrienden- en/of familiebezoek 1  2 keer  0 %  

Vrienden- en/of familiebezoek 2  13 keer  3 %  

Vrienden- en/of familiebezoek 3  36 keer  8 %  

Vrienden- en/of familiebezoek 4  383 keer  81 %  

Andere (geen antwoord) 87 keer  18 %  

Andere 1  4 keer  1 %  

Andere 2  13 keer  3 %  

Andere 3  42 keer  9 %  

Andere 4  332 keer  70 %  
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Werk

geen antwoord 
Altijd
Vaak
Soms
Nooit

 

School

geen antwoord
Altijd
Vaak
Soms
Nooit

 

Boodschappen/winkelen

geen antwoord
Altijd
Vaak
Soms
Nooit

 

Gezondsheidszorg

geen antwoord
Altijd
Vaak
Soms
Nooit

 

Vrijetijdsactiviteiten

geen antwoord
Altijd
Vaak
Soms
Nooit

 

Vrienden- en/of familiebezoek

geen antwoord
Altijd
Vaak
Soms
Nooit

 

Andere

geen antwoord
Altijd
Vaak
Soms
Nooit
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16 Op welke van de volgende zaken zou u verbetering en willen zien van de lijnbusdienst?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  431 91% 

aantal keer niet beantwoord  43 9% 

Bestemmingen  142 keer  33 %  

Route  71 keer  16 %  

Kostprijs  52 keer  12 %  

Vertrek- en aankomsttijden  142 keer  33 %  

Eerste bus/laatste bus  96 keer  22 %  

Aantal bussen per dag  213 keer  49 %  

Stiptheid  49 keer  11 %  

Snelheid  23 keer  5 %  

Toegankelijkheid van de bus  21 keer  5 %  

Comfort van de bus  14 keer  3 %  

Veiligheid op de bus  41 keer  10 %  

Nabijheid van de bushalte  94 keer  22 %  

Comfort van de bushalte  55 keer  13 %  

Veiligheid aan de bushalte  32 keer  7 %  

Aantal bushaltes  82 keer  19 %  

Informatievoorziening  48 keer  11 %  

Klantvriendelijkheid  38 keer  9 %  

Aansluiting/verbinding op ander openbaar vervoer  113 keer  26 %  

Andere  7 keer  2 %  

Er zijn geen verbeteringen nodig  11 keer  3 %  

Geen mening  111 keer  26 %  

 
 

Bestemmingen
Route

Kostprijs
Vertrek- en aankomsttijden

Eerste bus/laatste bus
Aantal bussen per dag

Stiptheid
Snelheid

Toegankelijkheid van de bus
Comfort van de bus

Veiligheid op de bus
Nabijheid van de bushalte

Comfort van de bushalte
Veiligheid aan de bushalte

Aantal bushaltes
Informatievoorziening

Klantvriendelijkheid
Aansluiting/verbinding op ander openbaar vervoer

Andere
Er zijn geen verbeteringen nodig

Geen mening

32%
16%

12%
33%

22%
49%

11%
5%
5%

3%
9%

22%
13%

7%
19%

11%
9%

26%
2%

3%
26%

 



 40 

 
17 Welke verkeersproblemen doen zich voor in Scheld erode?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  456 96% 

aantal keer niet beantwoord  18 4% 

Algemene verkeersdrukte  94 keer  21 %  

Te snel verkeer  227 keer  50 %  

Te veel vrachtverkeer  82 keer  18 %  

Storend motorverkeer  106 keer  23 %  

Conflict tussen voetgangers en gemotoriseerd verke  50 keer  11 %  

Conflict tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer  84 keer  18 %  

Conflict met het landbouwverkeer  6 keer  1 %  

Te weinig openbaar vervoer  157 keer  34 %  

Gebrek aan parkeerruimte  94 keer  21 %  

Gebrek aan verkeerslichten  14 keer  3 %  

Te smalle trottoirs  120 keer  26 %  

Andere  19 keer  4 %  

Er zijn geen verkeersproblemen  35 keer  8 %  

Geen mening  31 keer  7 %  

 
 

Algemene verkeersdrukte
Te snel verkeer

Te veel vrachtverkeer
Storend motorverkeer

Conflict tussen voetgangers en gemotoriseerd …
Conflict tussen fietsers en gemotoriseerd verkeer

Conflict met het landbouwverkeer
Te weinig openbaar vervoer

Gebrek aan parkeerruimte
Gebrek aan verkeerslichten

Te smalle trottoirs
Andere

Er zijn geen verkeersproblemen
Geen mening

21%
50%

18%
23%

11%
18%

1%
34%

21%
3%

26%
4%

8%
7%
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18 Op welke plaatsen of bij welke gelegenheid hebt u parkeerproblemen in Schelderode? 
Indien u niet per auto rijdt, kruis 'Niet van toepa ssing' aan.  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  438 92% 

aantal keer niet beantwoord  36 8% 

Bij de school in Schelderode  83 keer  19 %  

Bij kerkdiensten in Schelderode  84 keer  19 %  

Bij de kapper in Schelderode  34 keer  8 %  

Bij de bakker in Schelderode  96 keer  22 %  

Bij de beenhouwer in Schelderode  19 keer  4 %  

Bij Piens (Café Casino)  72 keer  16 %  

Tijdens feestelijkheden in de parochiezaal  116 keer  26 %  

Tijdens activiteiten die plaatsvinden in Scheldero  116 keer  26 %  

Andere  7 keer  2 %  

Geen mening  63 keer  14 %  

Niet van toepassing  128 keer  29 %  

 
 
 
 

Bij de school in Schelderode
Bij kerkdiensten in Schelderode

Bij de kapper in Schelderode
Bij de bakker in Schelderode

Bij de beenhouwer in Schelderode
Bij Piens (Café Casino)

Tijdens feestelijkheden in de parochiezaal
Tijdens activiteiten die plaatsvinden in Scheldero

Andere
Geen mening

Niet van toepassing

19%
19%

8%
22%

4%
16%

27%
26%

2%
14%

29%
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19 Heeft Schelderode een bijkomend parkeerterrein n odig?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  445 94% 

aantal keer niet beantwoord  29 6% 

Ja  141 keer  32 %  

Nee  200 keer  45 %  

Geen mening  106 keer  24 %  

 
 
 

Ja
Nee
Geen mening

 
 
 
 
 
20 Indien ja, wat zou de beste plaats zijn voor een  bijkomend parkeerterrein? 
 
De antwoorden zijn letterlijk overgenomen uit de vragenlijsten. De meeste genoemde plaatsen zijn: nabij de school, kerk 
of dorpskern.  
 
• aan de kerk/dorp  
• ter hoogte van kasteel in Schelderode langs de gaverse steenweg  
• het dorpsplein aanpakken  
• op een weide die naast wegeltje naar de schelde ligt  
• de muur van het kerkhof verplaatsen ook de graven en daar een rits parkeerplaatsen voorzien  
• bij de kerk = centraal  
• gaversesteenweg omgeving school, langs het scheldewegeltje  
• centrum  
• nabij de school, waar ook veel activiteiten plaatsvinden  
• nabij de parochie zaal  
• nabij de parochiezaal  
• kerkhof  
• ik denk dat er geen plaats is  
• dit laat ik aan jullie  
• in de dorpskern bijvoorbeeld om aan een wandeling te beginnen  
• aan bakker  
• geen idee we hebben geen plaats denk ik  
• er is geen plaats  
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• parkeerterein is ten koste van het groen  
• geen idee  
• niet te afgelegen, vlot bereikbare plaats  
• er is geen plaats voor in schelderode  
• dichtbij de school  
• op het kerkplein: beter organisatie  
• herinrichting huidig dorpsplein ,molenstraat,Carl plisartstraat  
• parkeerstroken gaversesteenweg  
• dicht bij de school op gaversesteenweg  
• gaversesteenweg tussen bosstraat en grepstraat  
• de kant van het kasteel de paalttjes weg zoals vroeger  
• gaversesteenweg tussen bosstraat en grepstraat  
• nabij de dorpskern  
• in omgeving parochiaal centrum  
• Het kerkhof verplaatsen en daar een parking voorzien  
• dicht bij de kerk/school  
• in plaats van het kerkhof  
• nabij de school  
• rond kerk  
• geen idee  
• schelderode plein/ school  
• indien mogelijk in het centrum  
• naast bakkerij Schepens (weide), tussen boer Boterdaele en nieuwe woningen (weide)  
• op de weide naast de school  
• onteigening deel kasteeltuin  
• centraal bv weide naast scheldewegel  
• de weide naast bakkerij,de weide op gaversesteenweg tussen Boterdaele en nieuwe woningen  
• herinrichting dorpsplein  
• dicht bij de school, weide tussen de school en de pastorie  
• schelderode kerk plein  
• parkeren aan cafe peins zou moeten verboden worden  
• privé weide  
• in het dorp  
• pleintje naast scheldewegel  
• niet in de aanpalende straten van de dorpskern zoals grep en bosstraat handelaars zoals kapper 

en bakker moeten eigen parkeerplaats voorzien ze bezitten allebei een grote tuin de straten  
• herinrichting dorpscentrum zodat bakker en slager vlot te bereiken zijn zonder zonder 

verkeersoverlast te veroorzaken  
• afhankelijk van de knooppunten kijken of er iets centraal kan gevonden worden anders zo dicht 

mogelijk bij de problemen plaatsen  
• in het centrum  
• afhankelijk van de knooppunten kijken of er iets centraal kan gevonden worden anders zo dicht 

mogelijk bij de problemen plaatsen  
• afhankelijk van de knooppunten kijken of er iets centraal kan gevonden worden anders zo dicht 

mogelijk bij de problemen plaatsen  
• gaversesteenweg  
• in de omgeving van de school en werk  
• handelaren hebben ruimte om eigen parkeerplaatsen te creëren  
• nabij het centrum  
• langs gaversesteenweg enkele parkeerplaatsen langs domein kasteel, rechterkan(t molenstraat 

komende van gaversesteenweg, inperken kerkhof (langs gaversesteenweg)oudere graven langs 
kerkmuur verwijderen  

• het weiland vooraan in de grepstraat  
• dorpsplaats  
• De weide naast Marcel Boterdaele  
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• het kerkplein heraanleggen en functioneler maken  
• zo dicht mogelijk bij het dorp  
• weet ik niet  
• weet ik niet  
• geen idee  
• hoek bosstraat  
• dorpspleintje  
• weiden naast de scheldewegel  
• dicht tegen de dorpskern  
• er is parkeerterrein genoeg. Beter wat meer de fiets nemen, zou de Kyotonorm ten goede komen  
• geen idee  
• Aan het kasteel recht tegenover Piens zodat auto's niet in de weg staan. Heel onveilig nu  
• parkeerplaats voor de oude pastorij, in plaats voor de kapster die het altijd bezet  
• er is geen plaats  

 
 
21 Gebruikt u de fiets minstens wekelijks voor prak tische doeleinden (werk/school/boodschappen - 
niet als ontspanning)?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

Aantal keer beantwoord  448 95% 

aantal keer niet 
beantwoord  26 5% 

Ja  201 keer  45 %  

Nee  249 keer  56 %  

 
 

Ja

Nee

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 45 

22 Wat verhindert u om meer verplaatsingen te doen met de fiets?  
 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord  426 90% 

aantal keer niet beantwoord  48 10% 

Gebrek aan fietspaden  112 keer  26 %  

Gebrek aan veilige fietspaden  144 keer  34 %  

Ik rijd niet per fiets  54 keer  13 %  

Andere  121 keer  28 %  

Geen mening  82 keer  19 %  

 
 

Gebrek aan fietspaden

Gebrek aan veilige fietspaden

Ik rijd niet per fiets

Andere

Geen mening

27%

34%

13%

28%

19%
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23 Hoe beoordeelt u de toestand van de volgende zak en? 
1 - Goed 
2 - Redelijk 
3 - Slecht 
4 - Geen mening   
 

  absoluut cijfer Percentage 

Aantal keer beantwoord  474 100% 

Aantal keer niet beantwoord  0 0% 

Wegen (geen antwoord)   48 keer  10 %  

Wegen 1  136 keer  29 %  

Wegen 2  232 keer  49 %  

Wegen 3  52 keer  11 %  

Wegen 4  10 keer  2 %  

Fietspaden (geen antwoord)   47 keer  10 %  

Fietspaden 1  29 keer  6 %  

Fietspaden 2  137 keer  29 %  

Fietspaden 3  249 keer  53 %  

Fietspaden 4  16 keer  3 %  

Trottoirs (geen antwoord)   44 keer  9 %  

Trottoirs 1  38 keer  8 %  

Trottoirs 2  176 keer  37 %  

Trottoirs 3  193 keer  41 %  

Trottoirs 4  27 keer  6 %  

Wandelwegen (geen antwoord)   53 keer  11 %  

Wandelwegen 1  103 keer  22 %  

Wandelwegen 2  238 keer  50 %  

Wandelwegen 3  51 keer  11 %  

Wandelwegen 4 :  33 keer  7 %  

Ruiterpaden (geen antwoord)   86 keer  18 %  

Ruiterpaden 1  23 keer  5 %  

Ruiterpaden 2  73 keer  15 %  

Ruiterpaden 3  27 keer  6 %  

Ruiterpaden 4  269 keer  57 %  

Bermen (geen antwoord)   82 keer  17 %  

Bermen 1  52 keer  11 %  

Bermen 2  188 keer  40 %  

Bermen 3  76 keer  16 %  

Bermen 4  80 keer  17 %  

Fietsstallingen (geen antwoord)   75 keer  16 %  

Fietsstallingen 1  14 keer  3 %  

Fietsstallingen 2  75 keer  16 %  

Fietsstallingen 3  142 keer  30 %  

Fietsstallingen 4  172 keer  36 %  

Parkeerterrein(en) (geen antwoord)   74 keer  16 %  

Parkeerterrein(en) 1  54 keer  11 %  
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Parkeerterrein(en) 2  159 keer  34 %  

Parkeerterrein(en) 3  86 keer  18 %  

Parkeerterrein(en) 4  105 keer  22 %  

Straatverlichting (geen antwoord)  52 keer  11 %  

Straatverlichting 1  203 keer  43 %  

Straatverlichting 2  168 keer  35 %  

Straatverlichting 3  16 keer  3 %  

Straatverlichting 4  39 keer  8 %  

Wegwijzers (geen antwoord)   59 keer  12 %  

Wegwijzers 1  142 keer  30 %  

Wegwijzers 2  202 keer  43 %  

Wegwijzers 3  18 keer  4 %  

Wegwijzers 4  57 keer  12 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Wegen

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

 

Fietspaden

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening
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Trottoirs

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

 

Wandelwegen

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

 

Ruiterpaden

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

 

Bermen

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

 

Fietsstallingen

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

 

Parkeerterrein(en)

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening
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Straatverlichting

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening

 

Wegwijzers

geen antwoord
Goed
Redelijk
Slecht
Geen mening
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24 Wat zou u met betrekking tot de inrichting van w egen willen verwezenlijkt zien in Schelderode?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  445 94% 

aantal keer niet beantwoord  29 6% 

Totale herinrichting  21 keer  5 %  

Herinrichting dorpskern  137 keer  31 %  

Verhoogde fietspaden  105 keer  24 %  

Gescheiden fietspaden  241 keer  54 %  

Bredere trottoirs  139 keer  31 %  

Meer straatverlichting  23 keer  5 %  

Meer zebrapaden  66 keer  15 %  

Verlaagde trottoirranden  36 keer  8 %  

Bloembakken  107 keer  24 %  

Drempels  56 keer  13 %  

Asverschuivingen  35 keer  8 %  

Rotondes  17 keer  4 %  

Wegwijzers  19 keer  4 %  

Andere  8 keer  2 %  

Geen herinrichting nodig  61 keer  14 %  

Geen mening  35 keer  8 %  

 
 

Totale herinrichting
Herinrichting dorpskern

Verhoogde fietspaden
Gescheiden fietspaden

Bredere trottoirs
Meer straatverlichting

Meer zebrapaden
Verlaagde trottoirranden

Bloembakken
Drempels

Asverschuivingen
Rotondes

Wegwijzers
Andere

Geen herinrichting nodig
Geen mening

5%
31%

24%
54%

31%
5%

15%
8%

24%
12%

8%
4%
4%

2%
14%

8%
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25 Wilt u meer inspraak bij de verandering van de i nfrastructuur betreffende wegen en straten?  
 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord  445 94% 

aantal keer niet beantwoord  29 6% 

Ja  182 keer  41 %  

Nee  138 keer  31 %  

Geen mening  127 keer  29 %  

 
 

Ja
Nee
Geen mening

 
 
 
 
 
 
26 Bent u op de hoogte van het bestaan van een verv oersservice voor minder mobiele mensen in 
Schelderode? Zo ja, zou u indien nodig gebruik make n van deze service?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  441 93% 

aantal keer niet beantwoord  33 7% 

Nee - ik ben niet op de hoogte  284 keer  64 %  

Ja - ik ben op de hoogte en zou indien nodig beroep  doen  59 keer  13 %  

Ja - ik ben op de hoogte maar wens geen beroep te d oen  24 keer  5 %  

Geen mening  76 keer  17 %  

 

Nee - ik ben niet op de 
hoogte

Ja - ik ben op de hoogte 
en zou indien nodig beroe

Ja - ik ben op de hoogte 
maar wens geen beroep 
te
Geen mening
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27 Indien u beschikt over een auto, in welke mate z ou u bereid zijn u in te zetten voor een 
vervoersservice voor minder mobiele mensen? 
Indien u niet beschikt over een auto, kruis 'Niet v an toepassing' aan.  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  439 93% 

aantal keer niet beantwoord  35 7% 

Wekelijks  13 keer  3 %  

Maandelijks  25 keer  6 %  

Minder vaak  63 keer  14 %  

Nooit  90 keer  21 %  

Geen mening  154 keer  35 %  

Niet van toepassing  96 keer  22 %  

 
 

Wekelijks
Maandelijks
Minder vaak
Nooit
Geen mening
Niet van toepassing
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28 Indien de volgende mobiele voorzieningen Schelde rode bezochten, hoe vaak zou u er gebruik van 
maken? 
1 - Wekelijks 
2 - Maandelijks 
3 - Zelden 
4 - Nooit 
5 - Weet ik niet 
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  474 100% 

Aantal keer niet beantwoord  0 0% 

Markt (geen antwoord)   56 keer  12 %  

Markt 1  170 keer  36 %  

Markt 2  115 keer  24 %  

Markt 3  55 keer  12 %  

Markt 4  25 keer  5 %  

Markt 5  57 keer  12 %  

Algemene voeding (geen antwoord)   72 keer  15 %  

Algemene voeding 1  144 keer  30 %  

Algemene voeding 2  59 keer  12 %  

Algemene voeding 3  84 keer  18 %  

Algemene voeding 4  48 keer  10 %  

Algemene voeding 5  71 keer  15 %  

Groenteboer (geen antwoord)   68 keer  14 %  

Groenteboer 1  136 keer  29 %  

Groenteboer 2  66 keer  14 %  

Groenteboer 3  91 keer  19 %  

Groenteboer 4  45 keer  9 %  

Groenteboer 5  72 keer  15 %  

Visboer (geen antwoord)   61 keer  13 %  

Visboer 1  112 keer  24 %  

Visboer 2  88 keer  19 %  

Visboer 3  87 keer  18 %  

Visboer 4  59 keer  12 %  

Visboer 5  71 keer  15 %  

Kip aan 't spit (geen antwoord)   67 keer  14 %  

Kip aan 't spit 1  71 keer  15 %  

Kip aan 't spit 2  137 keer  29 %  

Kip aan 't spit 3  85 keer  18 %  

Kip aan 't spit 4  56 keer  12 %  

Kip aan 't spit 5  62 keer  13 %  

Pizzawagen (geen antwoord)   85 keer  18 %  

Pizzawagen 1  35 keer  7 %  

Pizzawagen 2  88 keer  19 %  

Pizzawagen 3  101 keer  21 %  
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Pizzawagen 4  100 keer  21 %  

Pizzawagen 5  69 keer  15 %  

Bibliotheekbus (geen antwoord)   83 keer  18 %  

Bibliotheekbus 1  25 keer  5 %  

Bibliotheekbus 2  46 keer  10 %  

Bibliotheekbus 3  101 keer  21 %  

Bibliotheekbus 4  129 keer  27 %  

Bibliotheekbus 5  94 keer  20 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Markt
geen antwoord
Wekelijks
Maandelijks
Zelden
Nooit
Weet ik niet

 

Algemene voeding 
geen antwoord
Wekelijks
Maandelijks
Zelden
Nooit
Weet ik niet

 

Groenteboer

geen antwoord
Wekelijks
Maandelijks
Zelden
Nooit
Weet ik niet

 

Visboer

geen antwoord
Wekelijks
Maandelijks
Zelden
Nooit
Weet ik niet

 



 55 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kip aan't spit
geen antwoord
Wekelijks
Maandelijks
Zelden
Nooit
Weet ik niet

 

Pizzawagen
geen antwoord
Wekelijks
Maandelijks
Zelden
Nooit
Weet ik niet

 

Bibliotheekbus 

geen antwoord
Wekelijks
Maandelijks
Zelden
Nooit
Weet ik niet

 

Conclusie: Mobiliteit is een hot item in Schelderode. Voornamelijk de verkeersveiligheid en het openbaar vervoer scoren 
minder. De voornaamste verkeersproblemen die door de respondenten aangegeven worden, zijn: te snel verkeer (50%), te 
weinig openbaar vervoer (34%) en te smalle trottoirs (26%). De auto is het meest gebruikte vervoersmiddel voor praktische 
doeleinden. Dit brengt met zich dat er een gebrek is aan voldoende parkeerruimte, voornamelijk tijdens feestelijkheden in 
de parochiezaal (26%) en tijdens activiteiten in Schelderode (26%). Toch vindt 45% van de respondenten dat Schelderode 
geen nood heeft aan een bijkomend parkeerterrein.  
 
In de enquête wordt gepeild naar mogelijke oplossingen/verbeteringen voor enkele van de genoemde verkeersproblemen. 
Wat betreft het openbaar vervoer is er in de eerste plaats nood aan meer bussen per dag (50%), een verbetering van de 
vertrek- en aankomsttijden (33%) en betere bestemmingen (33%). Hoewel 45% van de respondenten wekelijks gebruik 
maakt van de fiets voor praktische doeleinden (werk/school/boodschappen), worden heel wat mensen verhinderd om meer 
verplaatsingen te doen met de fiets omwille van het gebrek aan (veilige) fietspaden. Liefst 54% is dan ook voorstander van 
gescheiden fietspaden in Schelderode. Bijna de helft van de respondenten (41%) wil meer inspraak bij de verandering van 
de infrastructuur betreffende wegen en straten.  
 
Tenslotte blijkt uit de enquête dat 64% van de respondenten niet op de hoogte is van het bestaan van een vervoersservice 
voor minder mobiele mensen.  
 
De aangehaalde problemen op het gebied van mobiliteit zijn complex en kennen geen pasklaar antwoord. Het is een thema 
dat zeker een uitdaging kan betekenen voor het toekomstig bewonersplatform.  
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SOCIAAL LEVEN 
 
29 Indien u een dorpshuis belangrijk acht in Scheld erode, wat moet hier allemaal mogelijk zijn?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  374 79% 

Aantal keer niet beantwoord  100 21% 

Ontmoetingsplaats  225 keer  60 %  

Krant lezen  57 keer  15 %  

Televisie kijken  18 keer  5 %  

Informatiehoek  124 keer  33 %  

Gratis toegang tot internet  113 keer  30 %  

Volgen van cursussen  177 keer  47 %  

Uitstap of andere activiteiten  122 keer  33 %  

Zitdag gemeentelijke dienst  106 keer  28 %  

Zitdag OCMW  45 keer  12 %  

Zitdag politie  54 keer  14 %  

Zitdag diverse diensten (woonwinkel, mutualiteiten,  vakbond)  116 keer  31 %  

Toeristische informatie  144 keer  39 %  

Postpunt  195 keer  52 %  

Andere  15 keer  4 %  

 
 
 
 
 

Ontmoetingsplaats
Krant lezen

Televisie kijken
Informatiehoek

Gratis toegang tot internet
Volgen van cursussen

Uitstap of andere activiteiten
Zitdag gemeentelijke dienst

Zitdag OCMW
Zitdag politie

Zitdag diverse diensten (woonwinkel
Toeristische informatie

Postpunt
Andere

59%
15%

5%
33%

30%
47%

32%
28%

12%
14%

31%
38%

52%
4%
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30 Zou u bereid zijn als vrijwilliger mee te helpen  in het dorpshuis?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  439 93% 

Aantal keer niet beantwoord  35 7% 

Ja  56 keer  13 %  

Nee  227 keer  52 %  

Geen mening  158 keer  36 %  

 
 

Ja
Nee
Geen mening

 
 
 
 
31 Vindt u het belangrijk dat de infrastructuur van  het Oud Gemeentehuis ook ter beschikking wordt 
gesteld van de plaatselijke gemeenschap? (voorbeeld : vergaderingen, activiteiten...)  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  437 92% 

Aantal keer niet beantwoord  37 8% 

Ja  296 keer  68 %  

Nee  23 keer  5 %  

Geen mening   120 keer  27 %  

 
 

Ja
Nee
Geen mening
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32 Weet u welke activiteiten er worden georganiseer d door de volgende lokale 
instellingen/verenigingen? 
1 - Ja 
2 - Nee  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  474 100% 

aantal keer niet beantwoord  0 0% 

Het gemeentebestuur (geen antwoord)   57 keer  12 %  

Het gemeentebestuur 1  182 keer  38 %  

Het gemeentebestuur 2  239 keer  50 %  

Het OCMW (geen antwoord)   61 keer  13 %  

Het OCMW 1  92 keer  19 %  

Het OCMW 2  325 keer  69 %  

De boldersclub (geen antwoord)   70 keer  15 %  

De boldersclub 1  45 keer  9 %  

De boldersclub 2  363 keer  77 %  

De kaartersclub (geen antwoord)   66 keer  14 %  

De kaartersclub 1  70 keer  15 %  

De kaartersclub 2  342 keer  72 %  

De vrouwenvereniging (geen antwoord)  56 keer  12 %  

De vrouwenvereniging 1  128 keer  27 %  

De vrouwenvereniging 2  294 keer  62 %  

OKRA (geen antwoord)   52 keer  11 %  

OKRA 1  110 keer  23 %  

OKRA 2  316 keer  67 %  

De gezinsbond (geen antwoord)   63 keer  13 %  

De gezinsbond 1  154 keer  32 %  

De gezinsbond 2  261 keer  55 %  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Het gemeentebestuur

geen antwoord
Ja
Nee

 

Het OCMW

geen antwoord
Ja
Nee

 

Het gemeentebestuur

geen antwoord
Ja
Nee

 

Het OCMW

geen antwoord
Ja
Nee
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De boldersclub

geen antwoord
Ja
Nee

 

De kaartersclub

geen antwoord
Ja
Nee

 

De vrouwenvereniging

geen antwoord
Ja
Nee

 

OKRA

geen antwoord
Ja
Nee

 

De gezinsbond

geen antwoord
Ja
Nee
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33 Indien de volgende verenigingen of voorzieningen  aanwezig waren in Schelderode, aan welke zou 
u deelnemen?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  434 92% 

Aantal keer niet beantwoord  40 8% 

Tuiniervereniging  71 keer  16 %  

Wandelvereniging  105 keer  24 %  

Sportvereniging  135 keer  31 %  

Kunstvereniging  51 keer  12 %  

Toneelvereniging  30 keer  7 %  

Muziekvereniging  32 keer  7 %  

Fanfare/harmonie  5 keer  1 %  

Hobbyclub  77 keer  18 %  

Jeugdvereniging  29 keer  7 %  

Jeugdhuis  55 keer  13 %  

Dorpshuis  69 keer  16 %  

Andere  10 keer  2 %  

Geen vereniging  51 keer  12 %  

Geen mening  98 keer  23 %  

 
 

Tuiniervereniging
Wandelvereniging

Sportvereniging
Kunstvereniging

Toneelvereniging
Muziekvereniging
Fanfare/harmonie

Hobbyclub
Jeugdvereniging

Jeugdhuis
Dorpshuis

Andere
Geen vereniging

Geen mening

16%
24%

31%
12%

7%
8%

1%
18%

7%
13%

16%
2%

12%
23%
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34 Welke van de volgende activiteiten voor jongeren  vindt u het meest wenselijk in Schelderode?  
 
Deze vraag werd door de meerderheid van de respondenten foutief ingevuld. Er werden meestal meerdere 
antwoorden aangeduid, hoewel slechts één antwoord mocht aangeduid worden. Om foute interpretaties te 
vermijden, is er voor geopteerd deze vraag uit de enquête te halen.  
 
 
 
35 Aan welke van de volgende voorzieningen heeft Sc helderode volgens u behoefte?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  435 92% 

Aantal keer niet beantwoord  39 8% 

Tentoonstellingsruimte  22 keer  5 %  

Dorpshuis  112 keer  26 %  

Jeugdhuis  88 keer  20 %  

Kinderspeelplein  133 keer  31 %  

Fuifzaal  62 keer  14 %  

Polyvalente zaal  91 keer  21 %  

Seniorenclubhuis  77 keer  18 %  

Andere  5 keer  1 %  

Geen nieuwe voorzieningen nodig  40 keer  9 %  

Geen mening  96 keer  22 %  

 
 

Tentoonstellingsruimte
Dorpshuis
Jeugdhuis

Kinderspeelplein

Fuifzaal
Polyvalente zaal

Seniorenclubhuis
Andere

Geen nieuwe voorzieningen nodig
Geen mening

5%
26%

20%

30%
14%

21%
17%

1%
10%

22%
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36 Wilt u meer contact met andere inwoners uit uw d orp?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  433 91% 

Aantal keer niet beantwoord  41 9% 

Ja  168 keer  39 %  

Nee  110 keer  25 %  

Geen mening  157 keer  36 %  

 
 

Ja
Nee
Geen mening

 
 
 
 
 
37 Wat kan er volgens u worden gedaan om het contac t tussen de inwoners van Schelderode te 
verbeteren?  
 
De antwoorden zijn letterlijk overgenomen uit de vragenlijsten. Veel respondenten geven aan dat er meer activiteiten, 
zoals buurt/straatfeesten dienen georganiseerd te worden om de mensen samen te brengen. Uit de enquête blijkt ook dat 
Schelderode nood heeft aan meer activiteiten voor de jeugd.  
 

• jeugd bij mekaar brengen  
• 1 x per jaar "wijk" of "straat" activiteit  
• meer horeca/jeugdclub/Markt/meer fuiven  
• jeugdhuis/snackbar  
• jeugdhuis  
• buurtactiviteiten, zoals rond de viering van de molen  
• dorpfeest  
• een jeugdhuis waar onze jongeren naar toe kunnen, ook voor eens lekker te kunnen fuiven, ze 

moeten anders naar Gent of nog verder  
• meer en betere communicatie  
• geen mening  
• meer activiteiten zoals schelderode leeft, kermis en een eetmogelijkheid  
• geen mening  
• af en toe feestje bouwen  
• geen menig  
• af en toe iets organiseren  
• activiteiten organiseren die de meeste leeftijdsgroepen interesseert  
• molen feesten  
• meer evenementen organiseren  
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• het cultureel centrum laten waar het is  
• ontmoetingsplaats  
• een wijkfeestje organiseren  
• buurtfeesten  
• een speelpleintje zo komen ook jonge ouders samen  
• dorpsactiviteiten  
• dorpsactiviteiten  
• activiteiten en kleinere feestjes organiseren  
• dorpsfeest  
• activiteiten zoals schelderode bloeit  
• geen mening, laat zich niet opdringen  
• straatfeestjes/ grote feesten  
• meer feesten organiseren  
• straatfeesten en dorpsfeesten zoals in augustus september 2007 schelderode bloeit  
• zie punt 8  
• meer feestjes en dorpsactiviteiten  
• niets inwoners moeten er zelf voor zorgen  
• ? geen idee  
• meer dingen organiseren waar iedereen naar toe kan gaan  
• meer activiteiten  
• op spel zonder grenzen tijdens schelderode bloeit /nieuwjaarsreceptie  
• een speelplein voorzien in schelderode voor verschillende leeftijds categorieën zodat ook via de 

kinderen, de ouders meer sociaal contact krijgen  
• meer dingen dat de mensen samen zijn bv kermis kerstmarkt eieren zoektocht rond Pasen 

straatfeest  
• lezingen aan bepaalde problemen  
• feestjes  
• buurtfeest zoals schelderode bloeit  
• meer activiteiten organiseren  
• meer activiteiten organiseren  
• straatfeesten  
• Door buurtfeesten en of dorpsfeesten  
• markt  
• buurt straatfeest  
• activiteiten voor jong en oud  
• dorps senioren en jeugd huis  
• kinderspeelplein dorpsfeest  
• dorpsfeest  
• er is echt nog veel jeugd in schelderode, maar we krijgen geen kans om elkaar te ontmoeten  
• straatfeesten, themadag of avond 1 of 2 maal per jaar  
• veel activiteiten en veel samenkomingen  
• activiteiten voor ouders en kinderen  
• ik weet niet wat je doen moet om sommige inwijkelingen met ons als geboren schelderodenaren in 

contact te komen  
• dorpsfeest  
• speelplein=ontmoetingsplaats voor ouders met kinderen/park = ontmoetingsplaats  
• speelplein=ontmoetingsplaats voor ouders met kinderen/park = ontmoetingsplaats  
• activiteit schelderode bloeit herhalen  
• elk jaar een verwelkoming voor de nieuwe bewoners  
• door een ontmoetingsplaats te creëren, vb oud gemeentehuis enkele namiddagen in de week 

openstellen  
• meer sociale activiteiten  
• Molenfeest? 2-jaarlijks?, jaarlijks wandel of fietstocht  
• dorpshuis met cafetaria , speelpleinwerking , tentoonstellingsruimte  
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• straatfeesten  
• verderzetten van het initiatief om jaarlijks een ander dorp in de schijnwerper te zetten, 

nieuwjaarsreceptie per dorp - bediening door een lokale vereniging, inlopen of inhuldiging van 
"nieuwe straten”  

• initiatieven zoals Meierijfeesten + volksfeest, nieuwjaarsreceptie specifiek voor inwoners 
Schelderode  

• dorpsfeest  
• sportactiviteit vb straat tegen straat  
• buurtfeesten  
• dorpsfeest  
• geen mening  
• allerlei activiteiten  
• meer activiteiten  
• schelderode rock op de kermis  
• meer activiteiten  
• buurtfeesten  
• fuiven  
• Meer dorpsbijeenkomsten organiseren  
• uitstappen  
• lokale feest/cultuuractiviteiten zoals in de Meierij augustus 2007 (Buurtfeesten etc)  
• wijk of straatfeest of sneukeltoer  
• meer activiteiten zoals spel zonder grenzen  
• sootgelijke projecten als Schelderode bloeit, straatfeesten en buurtfeesten  
• meer activiteiten / barbecue zoals schelderode bloeit / kermis  
• meer activiteiten  
• sport en quiz voor de bevolking  
• meer festiviteiten of straatanimatie of wijkfeesten  
• straat of wijk feesten (vb molenfeesten) vb spel zonder grenzen onder alle straten van schelderode  
• geen idee  
• dorpsfeest  
• een open laagdrempel / drink en eetplaats / een groot open cafe /toeristisch open polyvalente zaal  
• pleintjes met banken  
• verkeersvrije momenten ,markten (gewone , rommelmarkt, oude ambachten, ...)  
• nieuwjaarswensen op de 1e zondag van januari, molenfeesten  
• meer samenkomsten voor de bewoners van elke wijk  
• dorpsfeest  
• meer activiteiten voor alle leeftijden organiseren  
• wijkfeesten  
• er wordt al genoeg en veel georganiseerd maar de mensen moeten meer buitenkomen  
• meer activiteiten organiseren bv rond kermis straatfeesten breughelmalen ed ...  
• het idee van een dorpshuis vind ik zeer interessant alsook initiatieven voor verenigingen  
• het idee om zaken te organiseren brengt de mensen die hiervoor geintresseerd zijn samen zo leer 

je andere mensen kennen  
• dorpshuis  
• activiteiten organiseren die aantrekkelijk zijn voor de dorpsbewoners  
• meer initiatieven zoals het straatfeest met optreden (i/d Meiery) e.d.  
• het idee om zaken te organiseren brengt de mensen die hiervoor geinteresseerd zijn samen zo leer 

je andere mensen kennen  
• het idee om zaken te organiseren brengt de mensen die hiervoor geinteresseerd zijn samen zo leer 

je andere mensen kennen  
• meieryfeesten(of analoge activiteiten)  
• de meieryfeesten waren hiervoor super, kinderactiviteiten  
• meer activiteiten zoals dorp in de kijker  
• het inrichten van een jeugdhuis  
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• straatfeest  
• speelstraten intensiveren  
• zoals vorig jaar Spaanse avond in de meierij, misschien jaarlijks maar telkens andere straat en 

ander thema. mits evt subsidie van de gemeente  
• dorpshuis, activiteit zoals dorp in de kijker  
• drink bij start vakantie op het kinderspeelplein  
• meer activiteiten voor dorpsbewoners  
• veel  
• meer activiteiten in het dorp  
• activiteiten organiseren waarbij alle inwoners uitgenodigd zijn zoals bv in de zomer een barbecue 

organiseren, in de winter een kleine kerstmarkt.activiteiten met inwoners van bepaalde straten of 
buurt  

• buurtfeesten  
• straatfeesten of dorpsfeesten organiseren  
• in de zomer eens een barbecue, meer buurtfeesten  
• betere informatie naar inwoners ik ben niet op de hoogte van volgende activiteiten:mini 

voetbalclub,W.c.schelderode sportief, monumentendag (molen), de jeugd en nieuwkomers 
motiveren tot organisatie van activiteiten 

• straatfeest  
• algemene activiteiten,oa individuele initiatieven  
• het meierij feest was een leuk voorstel, molenfeesten mag ook blijven bestaan  
• geen mening  
• allerlei activiteiten organiseren  
• dorpsfeesten  
• dorpshuis;sportactiviteiten,cultuuractiviteiten  
• gezamelijke activiteiten zoals in de land van rodelaan worden 

gedaan,fietstocht,kwis,bbc,nieuwjaarsdrink  
• wijzelf organiseren twee maal per jaar een wijkactiviteit  
• dorpshuis  
• is goed zo  
• opnieuw meer winkels in schelderode, mensen te voet=ontmoeten  
• vriendelijk zijn  
• in navolging van schelderode leeft dorp in zicht waarop een eetfestijn werd georganiseerd zou men 

dit jaarlijks kunnen doen maar wel met betere muziek in plaats van bonk bonk muziek  
• vereningingsleven  
• activiteit rond de molen met feesttent en wat geschiedenis betreft schelderode vroegere jaren  
• aangename kermisactiviteit waarbij iedereen zich aangesproken voelt zoals "schelderode bloeit"  
• geregeld activiteiten organiseren voor buurt, bvb. bbq, receptie, petanque en wandeltocht  
• dorpsfeest  
• buurtbewoners bijeenkrijgen door bvb inrichten van een etentje rond de molen, tijdens de 

kerstperiode het dorp verkeersvrij maken en een kerstmarkt organiseren, wandel en fietstochten 
per straat organiseren  

• sport en feestactiviteiten organiseren,hobbyclubs  
• af en toe straatfeest  
• activiteiten zoals bvb schelderode bloeit  
• dat de inwijkelingen zich aanpassen aan het gemoedelijke leven van de mensen op den 

boerenbuiten in plaats van de grote jan te komen uithangen en hun eigen wetten te stellen  
• fietstochten en wandelingen  
• fietstochten, wandelingen  
• dorpsfeest  
• straatfeesten  
• feesten  
• contactblaadje (maandelijks) over wat reilt en zeilt in de deelgemeente  
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38 Indien de volgende activiteiten werden ingevoerd  in Schelderode, aan welke zou u deelnemen? 
  

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  442 93% 

aantal keer niet beantwoord  32 7% 

Straatfeest  252 keer  57 %  

Dorpsfeest  237 keer  54 %  

Kermis  132 keer  30 %  

Kerstmarkt  171 keer  39 %  

Andere  9 keer  2 %  

Geen  31 keer  7 %  

Geen mening  72 keer  16 %  
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39 Indien de activiteiten uit de vorige vraag worde n georganiseerd, wat is volgens u de ideale 
locatie?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  420 89% 

aantal keer niet beantwoord  54 11% 

Bij de molen  189 keer  45 %  

Dorpsplein  141 keer  34 %  

Andere  19 keer  5 %  

Geen mening  73 keer  17 %  
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40 Is er nood aan een persoon waar mensen terecht k unnen met vragen en zorgen (soort 
ombudsman) in Schelderode?   
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  441 93% 

aantal keer niet beantwoord  33 7% 

Ja  199 keer  45 %  

Nee  103 keer  23 %  

Geen mening  141 keer  32 %  

 
 
 

Ja
Nee
Geen mening

 
 
 
 
 
 

Conclusie: Liefst 68% van de respondenten vindt dat het ‘Oud Gemeentehuis’ ter beschikking dient gesteld te 
worden van de plaatselijke gemeenschap. Een vierde van de respondenten vindt immers dat Schelderode 
behoefte heeft aan een dorpshuis/polyvalente zaal. De voornaamste functies die gegeven worden aan het 
dorpshuis zijn: ontmoetingsplaats (60%), postpunt (52%) en het organiseren van cursussen (47%).  
 
Uit de enquête blijkt dat de inwoners van Schelderode onvoldoende op de hoogte zijn van de activiteiten die 
georganiseerd worden door de verschillende verenigingen die Schelderode kent. Doordat de verenigingen een 
belangrijke rol vervullen in het sociaal leven, is het van belang om na te gaan hoe de communicatie kan 
verbeterd worden. Dit kan naast mobiliteit een nieuwe uitdaging voor het bewonersplatform zijn. Daarnaast is er 
interesse voor een sportvereniging (31%) en een wandelvereniging (24%) in Schelderode.  
 
De respondenten geven aan dat Schelderode behoefte heeft aan (meer) voorzieningen voor kinderen en 
jongeren. Men denkt hierbij in de eerste plaats aan een kinderspeelplein (31%) en een jeugdhuis (20%).  
 
Graag willen de Schelderodenaren meer activiteiten en leven in hun dorp onder de vorm van straatfeesten 
(57%), een dorpsfeest (54%) en een kerstmarkt (39%). De molen wordt door bijna de helft van de 
respondenten (45%) naar voren geschoven als ideale locatie.  
 
Ongeveer de helft van de respondenten (45%) vindt dat Schelderode nood heeft aan een persoon waar men 
terecht kan voor vragen en zorgen (~soort ombudspersoon). Ook hier kan een rol weggelegd zijn voor het 
bewonersplatform.  
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INFORMATIEVOORZIENINGEN EN LOKAAL BESTUUR 
 
 
41 Waar haalt u in hoofdzaak uw informatie over wat  er gebeurt in Schelderode?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  448 95% 

aantal keer niet beantwoord  26 5% 

Gemeentelijk informatieblad  340 keer  76 %  

Mededelingenbord  17 keer  4 %  

Dagblad  71 keer  16 %  

Plaatselijke krant of weekblad  36 keer  8 %  

Parochieblad  99 keer  22 %  

Dorpskrant  11 keer  2 %  

Advertentieblad  32 keer  7 %  

Lokale radio  3 keer  1 %  

Lokale tv  8 keer  2 %  

Internet  43 keer  10 %  

Mond aan mond informatie  224 keer  50 %  

Affiches/folders  153 keer  34 %  

Andere  5 keer  1 %  

Ik heb geen informatie  22 keer  5 %  
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42 Hoe beoordeelt u de kwaliteit/dienstverlening va n de volgende voorzieningen of diensten? 
1 – Goed 
2 - Redelijk 
3 - Slecht 
4 - Geen mening  
 

  Absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  474 100% 

aantal keer niet beantwoord  0 0% 

Gemeentebestuur (geen antwoord)   44 keer  9 %  

Gemeentebestuur 1  176 keer  37 %  

Gemeentebestuur 2  155 keer  33 %  

Gemeentebestuur 3  24 keer  5 %  

Gemeentebestuur 4  79 keer  17 %  

OCMW (geen antwoord)   62 keer  13 %  

OCMW 1  83 keer  18 %  

OCMW 2  83 keer  18 %  

OCMW 3  8 keer  2 %  

OCMW 4  242 keer  51 %  

Polderbestuur (geen antwoord)   89 keer  19 %  

Polderbestuur 1  21 keer  4 %  

Polderbestuur 2  33 keer  7 %  

Polderbestuur 3  11 keer  2 %  

Polderbestuur 4  324 keer  68 %  

Politie (geen antwoord) :  57 keer  12 %  

Politie 1  125 keer  26 %  

Politie 2  142 keer  30 %  

Politie 3  26 keer  5 %  

Politie 4  128 keer  27 %  

Containerpark (geen antwoord) :  40 keer  8 %  

Containerpark 1  171 keer  36 %  

Containerpark 2  149 keer  31 %  

Containerpark 3  55 keer  12 %  

Containerpark 4  63 keer  13 %  

Bibliotheek (geen antwoord)   70 keer  15 %  

Bibliotheek 1  191 keer  40 %  

Bibliotheek 2  80 keer  17 %  

Bibliotheek 3  15 keer  3 %  

Bibliotheek 4  122 keer  26 %  

Postkantoor (geen antwoord) :  65 keer  14 %  

Postkantoor 1  173 keer  36 %  

Postkantoor 2  112 keer  24 %  

Postkantoor 3  31 keer  7 %  

Postkantoor 4  97 keer  20 %  

Ziekenfonds (geen antwoord)   52 keer  11 %  
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Ziekenfonds 1  173 keer  36 %  

Ziekenfonds 2  81 keer  17 %  

Ziekenfonds 3  15 keer  3 %  

Ziekenfonds 4  157 keer  33 %  

Vakbond (geen antwoord)   77 keer  16 %  

Vakbond 1  66 keer  14 %  

Vakbond 2  51 keer  11 %  

Vakbond 3  10 keer  2 %  

Vakbond 4  274 keer  58 %  
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43 Zou u het nuttig vinden dat er een dorpsraad wor dt opgericht in Schelderode?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  440 93% 

aantal keer niet beantwoord  34 7% 

Ja  199 keer  45 %  

Nee  68 keer  15 %  

Geen mening   175 keer  40 %  

 

Ja
Nee
Geen mening

 
 
44 Indien er een bewonersplatform werd opgericht in  Schelderode, zou u bereid zijn om hieraan deel 
te nemen?  
 

  absoluut cijfer Percentage 

aantal keer beantwoord  414 87% 

aantal keer niet beantwoord  60 13% 

Ja  65 keer  16 %  

Nee  351 keer  85 %  

 
 
 

Ja

Nee

 
 
 
 
 
 

Conclusie: Voor de meesten is het gemeentelijk informatieblad (76%) de informatiebron bij uitstek voor het wel en wee in 
Schelderode. Ondanks de vele nieuwe media en communicatietechnieken, blijft de mond aan mond informatie (50%) zeer 
belangrijk in het verspreiden van informatie. 
 
De dienstverlening van de openbare voorzieningen (gemeentebestuur, OCMW, politie, containerpark, bibliotheek, 
postkantoor, ziekenfonds en vakbond) krijgen allemaal een positieve beoordeling (redelijk tot goed).  
 
De resultaten hebben al verscheidene keren aangetoond dat een bewonersplatform zeer welkom is in Schelderode. Ook bij 
de inwoners van Schelderode is er voldoende draagvlak voor de oprichting van een bewonersplatform (45%).   
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DORPSIDENTITEIT  
 
 
45 Wat zijn volgens u de sterktes van uw dorp? 
 
De antwoorden zijn letterlijk overgenomen uit de vragenlijsten. Het landelijk karakter, het groen, de rust en de nabijheid 
van Gent zijn belangrijke troeven van Schelderode.  
 

• landelijk aspect/ (nu nog) veilig/diversiteits bevolkingssamenstelling  
• landelijke ligging  
• landelijk/rust en stilte  
• rustig, alles ligt nog dicht bij elkaar, moet nog geen grote verplaatsingen doen voor activiteiten of 

voedsel  
• de rust  
• rustig dorp  
• rust  
• landelijk karakter, rust  
• rust en veel groen  
• gezellig en gezond wonen  
• klein mooi gezellig dorp  
• het landelijke-de bossen- de Scheldevallei  
• relatief rustig , veel groen  
• natuur, rust en uitzichten  
• rustig  
• landelijk gelegen /natuurgebied/ centrale school (lager en kleuters)  
• rustig en groen en mooie plekjes  
• landelijke ligging  
• de molen  
• prachtige ligging op vlak van natuur en rust/nog een vriendelijke volkse mentaliteit/goede ligging tot 

Gent werk scholen  
• landelijk karakter/historische gebouwen/rustige omgeving/het groen  
• groen dorp in de buiten gebied/organiseren woonomgeving/mogelijheid tot fietsen en wandelen  
• rustig/landelijk  
• geen  
• Schelderode is mooi met een zeer gevarieerd landschap: Scheldevallei, landbouwakkers, bos/ het 

is een vreedzaam dorp  
• ligging/natuur/rust  
• mooie woonomgeving  
• het landelijk karakter, ligging(centrum merelbeke is wel te bereiken en stad Gent is ook nabij 

gelegen)/rust  
• locatie  
• landelijke groene ligging t.o.v. stad en snelwegen  
• het goede contact met de nabije buren  
• goede buren  
• goede buren  
• landelijkheid,stilte  
• de rust en de stilte, het plattelandsgevoel, bos, weide  
• rustige streek dicht bij gent  
• rustige omgeving  
• de rust moet behouden blijven, zeker geen uitbreiding van gent, het mag landelijk zijn  
• geen mening  
• het bestuur van schelderode  
• de omgeving en de rust  
• landelijk en rustig  
• het landelijke, de rust en eenvoud vlakbij gent  
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• vriendelijke buren  
• het is rustig in vergelijking met grote steden  
• de rust het groen de gezelligheid in de straat  
• klein +landelijk  
• rust /groen /nabijheid stad gent /de schelde  
• dat het rustig is  
• de winkels, de school  
• het groen/rustige woonomgeving/goede verbinding met autobus  
• ligging/natuur  
• groene en rustige omgeving en toch bij de nodige nutsvoorzieningen en grote invalswegen  
• de rust en de mooie groene omgeving  
• leuk/ klein/ groen/dicht bij gent/  
• schoon dorp(molen)  
• landschap, molen, niet ver van het centrum  
• velen kennen elkaar  
• rustig groen karakter  
• de rust en het groen  
• de natuur de samenhorigheid van de bewoners  
• de rust en groen  
• het is er nog redelijk rustig (houd dat zo)/ Er is nog heel wat natuur, landelijk  
• groene omgeving, molen  
• groene scheldevallei  
• landelijk karakter  
• nog landelijk,niet te dicht bij autostrades en bij de stad centraal gelegen in o-v  
• molen , platteland en natuur  
• locatie dicht bij gent ,E40,E17  
• ligging ten opzichte van gent , nabijheid scheldemeersen , nabijheid bussen, landelijkheid  
• groene omgeving, landelijk.  
• molen, groen  
• landelijk - bos  
• rustig en landelijk  
• rust,groen  
• rustige omgeving,bos,moeilijk uit te leggen,maar je geboortedorp blijft je dorp,maar je kan even 

goed ergens anders gelukkig zijn,zelfs duizenden kilometer van hier  
• de bewoners  
• regelmatig wielerwedstrijden; rustige ligging  
• landelijk karakter  
• landelijk karakter  
• landelijk karakter/aangename bewoners  
• landelijke groene omgeving  
• groen, landelijk  
• rustige en groene omgeving  
• rust en groen  
• ik heb geen enkele band met Schelderode  
• de scheldevallei, klein dorp met beperkt aantal inwoners  
• de natuur, kleinschalig dorp  
• er is voldoende te doen en voldoende contact met de bewoners  
• landelijk,sfeer,sociaal  
• landelijk karakter,ligging  
• ligging, groen, landelijke  
• klein, landelijk en toch dicht bij stad en snelweg  
• dorp aan de schelde groene omgeving makkegem  
• stille buurten, dichtbij Gent, dichtbij E40/E17, bossen, natuur, scheldevallei  
• landelijk karakter/rustig wonen, goede verbinding met E40/E17  
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• Schelderode leeft !  
• ?  
• rust/groene omgeving  
• de rust  
• rustig, veel groen  
• scheldevallei en bos  
• rustig gelegen, landelijk  
• landelijk/goede ligging  
• goede ligging/rustig  
• geen mening  
• aangenaam wonen  
• De schoonheid van het dorp, de rust, de molen en andere monumenten  
• aangenaam wonen  
• de rust, groen  
• samenhorigheid  
• landelijke omgeving  
• het groen  
• natuur, dichtbij Gent, rust, esthetiek, de molen, bossen  
• rust, groen, kleinschaligheid  
• de meersen en de bossen  
• de natuur aan de schelde en de scheldemeersen  
• groene omgeving  
• de gezelligheid en de sociale contacten met alle leeftijden  
• rust  
• rustig aangenaam dorp  
• groen, gezellig mooi om in te wandelen goed onderhouden  
• het landelijk karakter veel groen de vriendelijke mentaliteit van de bewoners  
• rustig landelijk gelegen  
• de mooie ligging  
• goede ligging  
• natuur  
• de nabijheid van scheldevallei en bossen de nabijheid van bakker, slager, bank, bushalte  
• gemoedelijke omgang tussen de bewoners  
• gemoedelijke omgang met bewoners  
• deel van merelbeke/ dicht bij gent / groen  
• ligging aan de schelde/natuur/volkse karakter  
• klein gezellig dorp in de natuur dicht bij gent  
• de meeste voorzieningen zijn aanwezig  
• rust, groen  
• landelijke rust  
• de nabijheid van de stad(Gent)/de nabijheid van de opritten naar de snelwegen /het betrekkelijke 

landelijk karakter  
• molen toeristen /scheldemeersen plus schelde/bossen en groen/ behouden van zoveel mogelijk 

groen  
• de rust de natuur  
• natuuromgeving  
• het landelijk karakter en een mooie , gezonde omgeving / voor de kleuters en kinderen tot 12 jaar 

mogelijkheden tot goed onderwijs in een kleinere school / ter plaatse vind je een bakker een slager 
• landelijk mooie kerk plus kasteel / wandel plus fietswegen veel groen / prachtige scheldevallei  
• de rustige ligging  
• dicht bij gent en redelijk rustig  
• rust landelijk  
• klein en gezellig  
• gezelligheid  
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• de nabijheid van makkegem (groene zone)  
• landelijk rustig  
• rust - groen -zeer landelijk  
• het plattelandsgevoel - de molen en de scheldevallei  
• mooie uitzichten - landelijkheid - molen  
• het landelijk karakter: rust groen - Niet volgebouwd - dicht tegen de grote gemeente  
• authentiek, oud en nieuw  
• landelijke omgeving- rust  
• rust en dorpsschool  
• landelijk-inwoners mix  
• ligging-school-open ruimte  
• rust - kalmte- veel groen  
• landelijke ligging  
• de rust  
• het landelijk karakter : rust groen  
• het landelijk karakter : rust groen  
• wij behouden nog altijd ons landelijk karakter  
• landelijk, rustig  
• het landelijk karakter, rust, kleine fiets en wandelwegen  
• landelijk,kleinschalig  
• natuur  
• de scheldevallei,makkegembos,weiden  
• landelijkheid rust goede ligging dorpsgeest familiaal karakter  
• het landelijke  
• slapend rustig landelijk dorpje  
• landschappelijk karakter  
• landschap  
• beschermd milieu,rust  
• dorp voor aandacht met groen, rustig wonen  
• het bos de molen scheldevallei  
• rust  
• veel groen , rust aangename buurt  
• niet ver van Gent en toch zeer rustig gelegen  
• rust-landelijk  
• kleinschaligheid,gezellig, landelijk, aanwezigheid van de molen 's avonds verlicht prachtig  
• Landelijkheid en rust  
• voldoende verenigingen  
• rustig dorp om in te wonen-groen gebied  
• landschap  
• veel groen,veel trage wegen, alles is goed bereikbaar, er zijn geen allochtonen  
• rustig dorp, laat het landelijk karakter zoals het nu is, de scheldevallei  
• rust en natuur  
• landelijk karakter  
• stilte en rust in groene omgeving  
• gezellig om wonen ,rustig  
• rust en stilte,veel groen  
• landelijk en toch dicht bij merelbeke en gent,rustigeplek,vriendelijke mensen,weilanden,schelde en 

bossen in de nabije omgeving, heel aangenaam wonen  
• rurale karakter  
• het toch nog landelijk karakter  
• veel groen, niet te ver gelegen van centrum merelbeke, Gent  
• landelijk, veel groen  
• de landelijkheid, de rust en het groen  
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• her landelijke karakter,de natuurlijke omgeving,de rust de molen, actieve landbouwers, de bossen, 
de schelde, de kleine gemeenschap  

• de molen en de activiteiten die errond worden georganiseerd,gebruik maken van de troeven van 
schelderode,het landelijke,open karakter met groene ruimten tussen de bebouwing in,de rust,de 
bossen  

• landelijk en rustig,heel groen  
• landelijke ligging,rust  
• landelijk,veel open ruimte  
• landelijk rustig,gezellig  
• landelijke vlakte, open landschap, geen hoogbouw  
• de groene omgeving, maar er is nog veel werk aan de winkel, uitbreiding bossen  
• omgeving scheldevallei,makkegembossen, kleinschalige landbouw  
• centraal gelegen,goede toegang tot autosnelwegen, landelijke omgeving, alle diensten beschikbaar  
• groen,rust,dichtbij autostrade  
• rust,natuur  
• rust  
• het groen  
• natuur  
• rust,bos,kerk + kasteel,scheldevallei, molen, goede sfeer  
• het landelijk karakter/de molen/ de rust/ mooie streek om te wandelen en te fietsen  
• wandelgelegenheid,relatief weinig verkeer, stilte , weinig lawaai en weinig reukhinder  
• landelijk karakter /nabijheid scheldevallei/ molen +kerk  
• de stilte buiten het dorp  
• de molen het gerenoveerd kerkje/ de oude resterende boerenhoven  
• de kleinschaligheid op alle vlakken  
• de rust en het groen(in sommige delen)  
• rust  
• het landelijke karakter de rust  
• rust en stilte:een oase voor het drukke leven, veel groen  
• veiligheid,relatieve rust  
• rust  
• kleinschalligheid, landelijkheid, dicht bij stad Gent  
• landelijk  
• het is nog een beetje landelijk  
• de gemoedelijheid, begrip en verdraagzaamheid die ZO typerend zijn voor mensen van de 

boerenbuiten  
• Er is een goede mix van alle sociale lagen van de bevolking. Ook alle leeftijden zijn er in 

vertegenwoordigd  
• goede mix van alle sociale lagen en leeftijden  
• de landelijke ligging met nabijheid van scheldevallei/ Makkegemse bossen, Dorpsmentaliteit  
• rust  
• ?  
• de rustgevendheid  
• Rustig wonen, goede bakker en slager  
• gezellig, rustig, geen crapuul  
• de molen +het pleintje daarrond,de bakker,slager,kapper, dierenarts, dokter  
• rustig  
• rustig 
• er is nog vrij veel groen  
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46 Wat zijn volgens u de zwaktes van uw dorp? 
 
De antwoorden zijn letterlijk overgenomen uit de vragenlijsten. De verkeersinfrastructuur (voet- en fietspaden), het 
snelle/onveilige verkeer en het gebrekkig openbaar vervoer zijn de zwaktes van Schelderode.  
 
• "Merelbeke" is te veel gemikt op "Gent" ipv "zijn" dorpen genoeg aandacht te geven en te 

integreren op alle vlakken (vb: politie) verkeersveiligheid  
• sluipverkeer, snelheidsovertredingen  
• fietspaden , voetpaden  
• veel! te weinig activiteiten en ontmoetingsplaatsen  
• te weinig recreatie voor fietsers en voetgangers  
• recreatie( jeugd) /winkels  
• soms een te rustig dorp/ gebrek aan recreatie  
• te grote afstand tussen autochtonen en nieuwe aankomers  
• uitvalwegen westwaart/ "doorrijdorp"  
• veel sluikstorten/geen bushokjes/fietspaden  
• veel straten waar geen openbaar vervoer komt en maar één cafeetje en geen jeugdhuis waar onze 

jongeren naartoe kunnen  
• te weinig: samenwerking-betrokkenheid-communicatie  
• probleem is dat er geen dorp is in de echte zin van het woord: geen dorpskern, waar 

doorgangsweg is 
• weinig activiteiten schelderode moet leven  
• weinig activiteiten voor kinderen  
• fietspaden geen speeltuin/speelplaats  
• veel sluikstorten/geen bushokjes/weinig fietspaden  
• sluipverkeer/snelheidsovertredingen  
• er moeten veel meer fietsroutes en wandelpaden komen  
• te snel verkeer  
• weinig veilige fietspaden/te snel verkeer gaversesteenweg-molenstraat  
• verkeersonveiligheid/gebrek aan infrastructuur voor de jeugd(waarom nog altijd na jaren geen 

speelpleintje)/gebrek aan infrastructuur voor ouderen/gebrek aan dorpshuis  
• ontbreken van fietpaden en voetpaden  
• Er is een te kleine parochiezaal/ geen spel en sportmogelijkheden voor kinderen en volwassenen  
• weg infrastructuur  
• onveiligheid in het verkeer/geen speelplein/geen deftige fietspaden  
• de inwoners zijn nogal stijf in omgang mss zijn de jongeren dit wel minder  
• openbaar vervoer- fietspaden  
• voetpaden zeker als je te voet naar melsen moet met een buggy via de gaversesteenweg  
• ontmoetingsplaatsen  
• ontmoetingsplaatsen  
• lelijke dorpskern met weinig openbare ruimte  
• de mensen willen niet altijd meedoen  
• heraanleg dorpsplein,dorpskern,verkeer in de molenstraat,daar moet iets aan gedaan worden,we 

gaan toch niet wachten tot de eerste slachtoffers vallen  
• te weinig groen en parkeerplaats  
• te weinig mogelijkheden van het openbaar vervoer  
• meer plaatsen waar je gewoon rustig kan zitten, op een bankje met in je omgeving meer groen  
• geen mening  
• geen mening  
• gebrek aan voorzieningen voor de zwakke weggebruiker, verder wonen we onvoldoende in het 

dorp om te weten wat er positief/negatief is  
• slechte trottoirs/slechte straten/parking aan bakker  
• verwaarloosde deelgemeente van merelbebe,stiefkind  
• verkeer, er moet meer contact komen  
• weinig winkels  
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• weinig speelgelegenheid en activiteiten voor de kinderen/ voetpaden  
• via de knoop merelbeke te gaan voor verplaatsingen naar gent  
• weinig fuiven  
• wij worden verstedelijkt  
• veiligheid  
• er zijn geen fietspaden, beter voetpaden  
• fietspaden/voetpaden  
• verkeer/slechte wegen/infrastructuur/weinig bussen aanwezig  
• beperkt recreatie aanbod en fietspaden en voetpaden in slechte staat of onbestaande  
• geen speelplein( gemeenschappelijk) voorziening voor de kinderen  
• bereikbaarheid  
• verkeer, plein  
• geen dorpscentrum,geen speelpleinen voor kinderen,niet genoeg winkels, geen markt, te veel en te 

snel verkeer en vrachtverkeer  
• in de winter wordt in onze straat niet gestrooid in de zomer de bermen niet gemaaid( te weinig)  
• het weinige contact met de rest van het dorp  
• slecht fiets en voetpaden  
• tijdens de spitsuren te veel en te onveilig verkeer met te hoge snelheid  
• parochiezaal is te klein/speelplein voor de kinderen  
• verkeer, te veel en te snel  
• verkeer door dorpskern  
• in de zomer veeel nachtlawaai bij feestelijkheden,veel verkeer op de gaversesteenweg  
• te weinig samenhang van de bewoners  
• geen kinderspeelplein  
• verkeersregeling dorpsplein, algemene staat van het centrum  
• Heel lang uitgerekt. Te weinig aandacht vanuit de gemeente Merelbeke.  
• te snel verkeer  
• activiteiten,samenhorigheid,jeugdhuis,bus  
• als je oud bent moet je voor alles buiten het dorp, zie je al gezellig om 9 uur 's avonds in de zomer 

nog een terrasje doen?  
• fietsverkeer  
• de twee provinciewegen (Hundelgemsesteenweg en Gaversesteenweg)  
• te weinig groen  
• onveilige wegen voor fietsers en voetgangers  
• drukke steenweg/reeds bijna volledig volgebouwd  
• Geen winkels, wielertoeristen, jaarlijkse motorcrossen, teveel bezoekers en toeristen bakkershof  
• winkels ontbreken, te smalle wegen, te veel bezoekers en toeristen bakkershof, perioden met 

duizenden motorrijders die voorbijsnorren  
• ik heb geen enkele band met Schelderode  
• Wij wonen in Makkegem en kunnen ons niet verbonden voelen met Schelderode. Horen er al 35 

jaar niet bij! alle eenvoudige zaken: grachten, diensten... wij moeten wachten !!  
• uitgestrektheid; wijk Makkegem ver van dorpskern Schelderode (meer betrokkenheid met Baaigem)  
• te veel (doorgaand) verkeer/huizen die niet verzorgd- gerenoveerd worden  
• druk verkeer, weinig openbare plaatsen  
• druk verkeer, weinig openbare plaatsen( park-speelplein)  
• speelplein voor kinderen  
• fiets verkeer gaversesteenweg, parkeermogelijkheden rond parochiezaal  
• mensen komen niet genoeg buiten, mensen kennen elkaar niet, hebben het te druk met zichzelf  
• onveilig om met de fiets door het centrum van het dorp te rijden  
• sociale activiteiten, openbaar vervoer, activiteiten voor kinderen/jeugd  
• onderhoud wegen voet en fietspaden,geen meeting point dorpshuis cafetaria geen echte 

dorpsgemeenschap geen speelpleinwerking  
• doorgaand verkeer in het centrum, groene bermen verdwijnen (kiezelsteentjes komen in de plaats), 

te weinig aandacht voor fietsers  
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• Geen mooie dorpskern (steenweg door centrum), te weinig groen in dorp, te weinig aandacht voor 
fietsers  

• geen mening  
• veel mensen ken ik niet meer uit het dorp  
• openbaar vervoer  
• winkels/ fietspaden en wegen  
• activiteiten/openbaar vervoer  
• voetpaden en fietspaden  
• sociale contacten/openbaar vervoer  
• weinig voorzieningen  
• openbaar vervoer  
• geen mening  
• de fietskoersen in het weekend steeds problemen om kinderen te vervoeren en te halen van 

activiteiten de fietsers respecteren ook nooit de verkeersregels  
• vanaf dat je sport, muziek wil doen, naar de winkel moet, je kinderen naar het speelplein wil 

brengen moet je naar Merelbeke of ergens anders  
• vlug verkeer, weinig te beleven  
• inwijkelingen  
• openbaar vervoer  
• openbaar vervoer  
• moeizaam openbaar vervoer tot Gent (stopt veel te vroeg, daarnaast), nogal flauwe infrastructuur 

mbt winkels (vb groentewinkel, viswinkel, grootwarenhuis)  
• cultuur en kunst op hoger niveau brengen  
• drukke steenweg door het centrum van het dorp - splitsing wijk,dorp 2 apparte leefwerelden  
• veel verkeer/zonder auto is het mogelijk hier te wonen/verkeer rijdt veel te snel  
• vrij veel verkeer  
• te weinig activiteiten om nieuwe inwoners te integreren  
• activiteiten  
• gevaarlijke verkeerssituatie aan cafe piens te veel wielrenners wedstrijden  
• slechte fietspaden, geen jeugdhuis geen sportactiviteiten  
• vergrijzing  
• onveilige verkeerssituatie voor fietsers  
• zie enquête  
• voetpaden en fietspaden: te weinig  
• het drukke verkeer op de gaversesteenweg het gebrek aan voetpaden en fietspaden de 

ongezellige inrichting van de dorpskern  
• te veel verkeer en geen snelheidscontroles als al eens snelheidscontrole is dan wordt men op 

voorhand hiervan gewaarschuwd belachelijker kan niet snelheidscontroles dat is en blijft niet 
belangrijk hier  

• moeilijke integratie van nieuwkomers  
• nieuwkomers onbekend  
• infrastructuur  
• klein burgelijkheid en te weinig sociaal contact  
• de rust in de week wordt doorbroken door het te drukke verkeer in de molenstraat zwaar 

vrachtvervoer nemen de molenstraat meer en meer als doorvoerweg heel gevaarlijk voor kinderen 
• verkeersveiligheid  
• openbaar vervoer  
• onveilig verkeer  
• enige verbetering bij merelbeke en gavere  
• het landelijk karakter gaat meer en meer verloren  
• gaversesteenweg + molenstraat gevaarlijke straten voor fietsers en door snel en veel verkeer  
• teveel wielerwedstrijden en te weinig controle voor motors,mag een boer op zon en feestdagen tot 

1 uur snachts zijn land bewerken? wij mogen op zondag ook geen gras afmaaien  
• veel cowboys met dikke auto's die denken dat de baan enkel voor hen is  
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• voor specifieke aankopen moet je wel naar merelbeke of verder nog naar gent voor wie met de 
wagen rijdt of nog kan rijden is dit geen probleem. maar wie het met de fiets of openbaar vervoer 
moet doen  

• zichtbaarheid van het kasteel /gebrek aan een open toegankelijk cafe dat zowel de dorpelingen als 
voor toeristen een ontmoetingsplaats kan zijn /verkeer door het dorpscentrum  

• bereikbaarheid via openbaar vervoer  
• weinig voorzieningen en fiets voetpaden  
• te veel doorgaand verkeer / te veel motors een hoge snelheid / te veel zwaar verkeer / ik ken mijn 

buren niet  
• de straten kunnen beter afgewerkt worden met groen en fietspaden, verwaarloosd dorpsplein, 

zitbanken en vuilniszakken, de mensen aansporen om trottoirs te kuisen net zoals vroeger  
• meer groen,fietspaden ontbreken  
• toenemende bebouwing  
• weinig sociaal contact veel burenruzies tussen mijn buren onderling  
• kermis  
• opstapelende parkeersproblemen in grepstraat en omliggende door handelaars die alles inpalmen 

frustraties bij bewoners uit grepstraat om eigen op en afritten te gebruiken dagelijkse 
doorgansproblemen  

• inrichting voor verkeer (voetgangers fietsers en autos ) kan beter  
• wegen die gevaarlijk zijn voor zwakke weggebruikers geen mogelijkheden voor jonge kinderen 

/pubers om ergens samen te komen op en (speel) plein  
• te weinig winkels algemene voeding, te weinig openbaar vervoer school gent en weekendritten  
• bushalte verkaveling molen- brievenbus verkaveling molen  
• te snel verkeer- te weinig fietspaden  
• te veel wielerwedstrijden door de molenstraat met telkens WISSELENDE verboden rijrichtingen  
• heeft geen dorpskern- doorgaand verkeer  
• openbare vervoer-files in Merelbeke dorp  
• ver afgelegen van Gent met de combinatie met de niet optimale verbinding via openbaar vervoer  
• geen bib markt winkels  
• inwijkelingen alles wordt volgebouwd de bekrompen volkmentaliteit roddels  
• dorpskern: tamelijk druk verkeer  
• ? (snel verkeer van de molenstraat)  
• verkeer te veel doorgaand, overbebouwing, eens de kinderen van de lagere school zijn weg zijn is 

er nog weinig lokale branding zoals jeudhuis og vereniging  
• weinig aantrekkelijk dorpsplein verkavelingen, weilanden die worden ingenomen door bouw  
• een kruidenier zou handig zijn te ver van winkelcentrum om met de fiets te gaan  
• het middeleeuws karakter van een gebouw in een mooi landelijk kader!  
• moeilijke en soms gevaarlijke verkeerssituatie aan cafe casino  
• laten verkommeren van landelijk karakter, te druk vrachtverkeer in residentiële wijken  
• af en toe organiseert een of andere groep of vereniging een volksfeest of minivoetbal dat in het 

hele dorp te horen is iedereen is dus verplicht mee te luisteren van die muziek van de fuiven  
• fietspaden in molenstraat en gaversestwg tussen cafe Piens en Melsendorp  
• verkeersveiligheid, activiteiten voor jongeren, te weinig horeca  
• wegen, activiteiten, winkels, dorpszicht (uitstraling)  
• slechte fiets en voetpaden, weinig mobiliteit (bussen)  
• weinig winkels en slechte verbindingen met het openbaar vervoer  
• te weinig onderling contact  
• verkeer doorgangssluis  
• te weinig onderling contact  
• verkeersveiligheid-sociaal dienstbetoon  
• weinig winkels-weg van het centrum  
• veel te veel fietswedstrijden  
• te weinig fietspaden, winkels en openbaar vervoer in het weekend  
• te druk verkeer in dorpskern en nevenliggende smalle straten, te weinig activiteiten met uitstraling 

naar buiten de gemeente, te weinig parkeerruimte bij activiteiten  
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• gebrekkige wegeninfrastructuur  
• openbaar vervoer  
• geen enkel  
• kille dorpskern, groen en aanplantingen moeten behouden worden, af en toe een gezellig 

dorpsfeest mag zeker (schelderode in de kijker) 
• bereikbaarheid  
• de verstedelijking die optreedt  
• Te weinig openbaar vervoer, te weinig fiets en voetpaden  
• voet- en fietspaden  
• mobiliteit, openbaar vervoer, fietspaden  
• woon-werk bereikbaarheid tov gent: te veel filevorming, betere spreiding van wegenwerken zou al 

helpen  
• moeilijke combinatie met werk in gent, met wagen te lang onderweg door fileprobleem, met 

openbaar vervoer idem /te weinig bussen tot schelderode ( wel tot kwenenbos maar dit vraagt nog 
een dikke 20 km)  

• verkeersproblematiek(snelheid,werken, zwaar vervoer)  
• weinig samenhang van de bewoners  
• bedreiging van open ruimte, te veel bebouwing  
• bereikbaarheid naar voedingswinkel, soms ver om iets te doen  
• slecht onderhouden wandelpaden,beken en grachten, niet zo veilige fietspaden  
• de verstedelijking, geen voldoende open ruimtes meer, jammer, niet voldoende groen (bomen) in 

de straten  
• rust wordt bedreigd door toenemende bebouwing  
• risico overbebouwing  
• groen verdwijnt door bebouwing en ontbossen  
• mobiliteit  
• gebrek aan sociaal contact, Schelderode =slaapdorp  
• openbaar vervoer,activiteiten,voorzieningen  
• te weinig kunst,een fontein, speelpleintje, weinig of geen eigen streekproducten(eigen bier: 

molenaarke, eigen kaas)  
• de drukte en snelheid van het verkeer: gevaar op voet en fietspaden/ te weinig informatie bij 

activiteiten, toeristische informatie(wandel-, fietsroutes) waar kan je daarvoor terecht  
• Gaversesteenweg en Molenstraat veel te snel verkeer  
• het verkeer in het dorp  
• het rijgedrag vooral in de Molenstraat te controleren vooral nu met die omleidingen (hoe lang 

nog??) waar zit de politie controle???  
• de vrees (al dan niet te verwachten) voor de oprukkende verstedelijking,urbanisatie, verkavelingen, 

hoogbouw, te grote projecten  
• het drukke verkeer op Gaverse en Hundelgemsesteenweg en molenstraat  
• gebrek aan voetpaden  
• verkeersveiligheid, weinig contact met andere bewoners  
• weinig openbaar vervoer  
• soms zwaar doorgaand verkeer, dient afgeleid te worden naar autostrades, gevaarlijke fietspaden, 

een gebrek aan een wekelijkse marktdag waar men biologische streekgebonden producten 
verkoopt  

• geen idee  
• geen deftige fietspaden, te weinig winkels, te veel bloemisten die door hun slecht afgestelde 

schouwen letterlijk en figuurlijk roet in het eten strooien  
• voor veel zaken (sport, post, mutualiteit) moeten we naar Merelbeke  
• onvoldoende winkels, niet echt een dorp omdat Steenweg er door loopt  
• Schelderode verstedelijkt!!  
• Te weinig openbaar vervoer. Het dorp ligt onder vliegtuigroutes (van n naar z en van o naar w en 

omgekeerd  
• weinig openbaar vervoer( te weinig frequentie en maar 1 eindbestemming, nl het UZ); ligt onder 

drukke vliegtuigroutes  
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• Vrij gesloten gemeenschap (moeilijk om te integreren); Centrale doorgangswegen 
(Gaversesteenweg en Molenstraat)  

• openbaar vervoer, geen leven  
• er valt weinig te beleven  
• Doorgaand verkeer!  
• fietspaden, voetpaden, openbaar vervoer, geen speelplein voor de kinderen  
• parkeerplaatsen aan Piens: onveillig met al de auto's op straat  
• mensen die niet in OKRA zijn  
• fietspaden  
• zoals bijna overal wordt er vrij individualistisch geleefd  

 
 
 
47 Wat vindt u belangrijk in de verdere ontwikkelin g van uw dorp? 
  
De antwoorden zijn letterlijk overgenomen uit de vragenlijsten. Het behoud van het landelijke karakter en het werken aan 
de verkeersveiligheid zijn zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Schelderode.. Naast dit alles heeft 
Schelderode behoefte aan meer (sociaal) leven.  
 

• behoud "landelijkheid" door (materiële) ondersteuning van ALLE activiteiten in die zin.  
• minder sluipverkeer  
• Dat de landelijke sfeer wordt behouden maar er toch meer ontmoetingsplaatsen komen  
• groen behouden, jong Vlaamse gezinnen aantrekken  
• meer recreatie/ meer organiseren/landelijkheid en rust behouden  
• eens gezellig samen te komen bv koffiehuis of meer dan 1 café. Zijn landelijkheid behouden  
• dat het geen voorstad wordt, dat het landelijk blijft  
• belbus/ bestrijden van netels en DISTELS in de bermen  
• veel fietsroutes  
• veel fietsroutes  
• zo weinig mogelijk flatgebouwen  
• wekelijks een marktje zodat we niet naar Gavere of Zottegem moeten  
• dit initiatief verder uitwerken  
• verkeersveiligheid op de gaversesteenweg hinder verkeer (vrachtverkeer) door de dorpskern  
• rustpunten behouden blijven geen extra straten meer en wijken  
• belbus/ te weinig animatie  
• minder sluipverkeer  
• het verkeer  
• ik vind dat merelbeke zoveel euro's niet moet verkwisten voor het aankopen van natuur gebieden 

We hebben genoeg natuur 
• dat er zoveel mogelijk groen blijft ( akkerland, weiden, bossen enz) zodat Schelderode niet stedelijk 

wordt / er moeten geen speelpleinen en straten bijkomen, ieder huis heeft een grote speeltuin) 
• dat er zoveel mogelijk groen blijft( weilanden bos akkerlanden zodat Schelderode niet stedelijk 

wordt / geen industrie/stoppen met verkavelen/geen speelpleinen bijmaken) 
• aanleg van speel en rust pleintjes met banken/moderniseren van openbare verlichting/dringend 

aanleg fiets en voetpaden  
• weginfrastructuur  
• betere fietspaden/speelplein  
• algemene educatie, ook voor ouderen, b.v. elektronische kaarten gebruiken, modern 

bankieren,internetten ,etc  
• verstedelijking tegen gaan, ruraal aspect behouden  
• iets waar kleine kinderen terecht kunnen zowel tijdens de vakantie als na school  
• geen mening  
• betere faciliteiten voor kleine kinderen  
• meer fietspaden  
• behouden van de rust en de stilte,aanpak van de verbindingsweg molenstraat, van 

cauwenberghestraat, daar moet ook de snelheid minderen  



 85 

• dat er meer bushaltes komen met meer bussen per dag en betere bestemmingen!  
• het land en de weiden die er nu zijn behouden, en een goed onderhoud van Schelderode  
• geen mening  
• dat er bij de ruimtelijke ordening rekening wordt gehouden met het landelijk karakter van 

schelderode.Dat nieuwe bewoners worden aangemaand tot het bewaren en eerbiedigen van de 
bestaande rust. 

• trottoirs verbeteren/banen verbeteren/parking aan bakker  
• dat Schelderode een mooi en leuk dorp blijft  
• de veiligheid,de uitstraling  
• rust  
• niet te ver gaan in de ontwikkeling liever karakter  
• natuur rust /fuiven  
• de dorpskern is er onveilig betere fiets en voetpaden  
• er moeten fietspaden komen! betere voetpaden  
• dat er fietspaden komen en betere voetpaden een speelplein waar men kan voetballen, genieten 

v/d rust  
• inspraak van de bewoners  
• dat het dorp niet te dicht bevolkt wordt. zodat er nog heel wat groen behouden wordt dat de straten 

veilig blijven voor de spelende kinderen  
• groen blijven/verkeer beperken(snelheid)  
• meer feesten zoals Schelderode bloeit  
• geen huizen meer omdat we dan geen dorp meer hebben  
• behouden van groen en velden zonder verdere verkaveling  
• het sociaal contact  
• betere voetpaden, fietspaden en hier en daar nieuwe asfalt op straat wegdek dringend aan 

vernieuwing toe  
• dat het groen mag blijven  
• dat de huizen netjes worden onderhouden  
• geen hoogbouw/niet teveel nieuwe huizen/landelijk karakter behouden  
• verkeersluwer, markt, en wat meer winkels  
• landelijk blijven, gevaarlijke punten aanpakken, omgeving verzorgen zouden te modern worden  
• meer activiteiten voor jong en oud, meer gelijke kansen voor arme mensen die er ook willen 

bijhoren en kans krijgen om iets te doen  
• dat een groen en rustig dorp blijft, dat men het verkeer en lawaai zo veel mogelijk beperkt dat we er 

nog veilig kunnen wonen  
• inrichten van een park met kinderspeeltuin  
• herinrichting centrum , park met kinderspeeltuin  
• Internet  
• aandacht voor verenigingen en jeugdsentiment  
• een goed jeugdhuis voor onze kleinkinderen, want onze kinderen vonden het niet en voor mij en 

mijn man een tof cafeetje met een terrasje  
• Schelderode blijft landelijk en groen  
• Behoud van de situatie op heden alsook de activiteiten.  
• Behoud van de huidige situatie en activiteiten  
• herinrichting gaversesteenweg en dorpsplein  
• stop aan nieuwbouwwoningen verkavelingen om het landelijke en groene karakter te behouden in 

Schelderode  
• stop aan verdere nieuwbouw/speelplein voor kinderen/investeringen in betere en bredere 

voetpaden en fietspaden  
• voet en fietspaden  
• wij zijn tevreden met alles  
• internet  
• dat het dorp groen en rustig blijft, zonder verdere toegroeiing van bossen  
• genoeg bomen, groen en rust  
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• heraanleg dorpscentrum (gaversesteenweg, plein, grepstraat vooraan) met 
verkeerssnelheidsremmende maatregelen  

• aanleg van een speelplein  
• grote nood aan speelplein-park  
• schelderode blijft landelijk en groen  
• aantrekkelijk maken van een ontmoetingsplaats veiliger straten en zijstraten, snelheidsbeperkingen  
• de minder goede punten (zie vorige)  
• veilige snelle verbinding per wagen naar de snelweg  
• voormoemde punten realiseren ,ideaal voor dorpshuis huis in wegel naar schelde vroegere 

woonplaats van marie louise becu  
• rust , het landelijke  
• dat het een stil en groen dorp blijft /wordt  
• Dat het landelijk karakter blijft en de dorpskern rustiger en groener wordt  
• geen mening  
• geen mening  
• rust behouden/onderhoud  
• onderhouden/fietspaden  
• meer voorzieningen/meer activiteiten  
• geen mening  
• gemakkelijk openbaar vervoer voor ouderen en tweede bushalte aan de molen  
• meer openbaar vervoer, bushalte molen  
• verbetering van het openbaar wegennet/straten  
• Een kruidenierswinkel  
• speelgelegenheid voor kinderen  
• vriendschap  
• zeker openbaar vervoer  
• meer openbaar vervoer  
• zie 46  
• behouden van landelijke sfeer en rust, groenvoorzieningen behouden en uitbreiden, extra lawaai en 

drukte vermijden  
• verminderen van woningdruk op landelijke omgeving - ontwikkelen dorpsgevoel  
• behoud van natuur/het onderhouden van voetwegen en trage wegen / het verder uitbouwen van 

netwerk van trage wegen als alternatief van fietspaden  
• het sociale contact tussen de inwoners behouden en onderhouden  
• ontmoetingsplaatsen om elkaar beter te leren kennen en de vrije tijd (markten 

,cafe's)/eenrichtingverkeer/zwaarvervoer  
• het verfraaien van het dorpsplein met meer groen  
• sportterreinen  
• verbetering verkeersinfrastructuur  
• dat de verstedelijking stopt. In schelderode wordt zeer veel gebouwd in munte bvb staat geen 

nieuw huis hoe komt dat  
• een goed samenhorigheidsgevoel  
• infrastructuur verbeteren  
• geen mening  
• veiligheid en verkeersrust zwaar vervoer tast de rust aan  
• verkeersveiligheid verbeteren voor veiligheid van kinderen  
• dat het groen blijft  
• meer snelheidscontroles/groen behouden onderhouden  
• geen ringweg aanleggen /geen bijkomend verkeer aantrekken  
• meer activiteiten zoals een marktje cultuuractiviteiten zoals filmvoorstelling knutselactiviteit 

tentoonstellingen toneelvoorstellingen bloemschikken kooklessen /meer activiteiten voor kinderen  
• meer openbaar vervoer (bv rechtreekse lijn naar het station )  
• remedies tegen de zwaktes  
• cultureel centrum mag blijven waar het is  
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• vlot openbaar vervoer richting Gent, meer en veilige fietspaden, herinrichting dorpsplein: groener 
en autoluw  

• minder verkeer  
• het behouden van de samenhorigheid in het dorp, het houden van een pittoresk dorpje  
• laat ons dorp een gezellig dorpje blijven  
• meer groen en fietspaden  
• behoud van groen  
• natuur  
• dat er niet te veel veranderingen komen dat het blijft hoe het is  
• plein dat er rekening wordt gehouden hoe het wegennet kan aangepast worden -het landelijk 

karakter niet verloren laten gaan door aan bouw van allerlei woonwijken die vroegere akkers en 
weilanden in palmen  

• het uitbreiden van het openbaar vervoer, ook in weekend: extra aandacht jeugd; algemene 
voeding: extra aandacht, zorg vergrijzing van de bevolking  

• weet niet  
• activiteiten zoals Schelderode bloeit  
• bossen behouden-trage wegen verder uitbreiden en onderhouden  
• wat met circulatie van verkeer- ontwikkeling van dorpskern  
• verbetering openbaar vervoer- meer fietspaden  
• bewaren van groen-beter openbaar vervoer  
• een bib markt en winkel  
• de verkeerssituatie moet dringend bekeken worden door het zware verkeer slechte staat van 

wegen dit is niet op te lossen door snelheidscontrole te houden  
• dat het landelijk karakter behouden blijft: wegen niet verbreden: versnellen; genoeg 

landbouwgebied laten (geen nieuwe verkavelingen) 
• veiligheid, samenhorigheid voor de verschillende leeftijdgroepen, goed beheer van de open ruimtes 

en groenzones zij maken de charme uit van dit dorp maak geen voorstedelijk gebied van 
Schelderode  

• organisatie voor jongeren  
• leuke dorpssfeer geen roddel rust behouden straatfeesten om contacten te behouden landelijkheid 

een enorm pluspunt  
• het maximaal behouden van groen  
• rustig en landelijk karakter behouden en verder uitbouwen  
• meer respect van dienst stedenbouw bij het toekennen van vergunningen voor de aard van 

karakter van de omgeving waar de vergunning dient toegekend te worden, geen visuele poluttie 
door afzichtelijke bouwwerken  

• momenteel is het bij het bestuur en bij de politieken in het algemeen geen enkele lange termijn 
visie voor ons dorp vooral hoe je een groeiende bevolking op een aangename manier laat 
samenleven.  

• activiteiten ontwikkelen om het contact tussen bewoners te verhogen  
• organiseren van activiteiten voor jongeren, veiligheid  
• alles  
• behouden van groen en rust  
• dat er effectief aandacht wordt besteed aan de wensen en noden van de inwoners  
• veilige fietspaden, snelheidsremmers, speelplein voor kinderen  
• uitbreiding van het openbaar vervoernet-Veiliger fietspaden-Snelheidsremmers in de wijken-

Speelpleinen en parkjes met zitbankjes  
• groen en landelijk karakter behouden-Veilig verkeer-fietspaden-comfortabele bushalte  
• het groen moet blijven, een dorpsraad, een dorpshuis  
• uitbreiding dorpskern (fietspaden en parking), vernieuwing parochiaal centrum, minder verkeer in 

de wijkkernen  
• meer speelgelegenheid voor kinderen  
• geen nieuwe woningen  
• houden zo  
• dat het een rustige plek blijft met veel groen, het landelijke karakter moet behouden blijven  
• respect voor het landelijke  
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• dat de weinige winkels behouden blijven  
• mobiliteit, openbaar vervoer en fietspaden  
• het behoud en de verdere ontwikkeling van de natuurrijke omgeving, klemtoon moet liggen op 

groen en rust, zorg dragen voor de weinig beschermde monumenten (molen, kasteel)  
• groen aspect behouden ook tussen woonzones in, akkers zo veel mogelijk behouden als groene 

buffer, stilte, rust, onze troeven behouden en onderhouden (molen, kasteel) behoud van het 
landelijk karakter en groen, geen sportinfrastructuur in landelijk gebied, verkeersproblematiek 
aanpakken, geen verdere verkavelingen  

• meer dorpsgevoel, mensen meer in contact met elkaar brengen, verkeersveiligheid door goede 
fietspaden  

• stopzetting van verdere bouwwerken  
• het milieu,groene zone  
• informatiebekendmaking, mogelijkheid tot reageren waarbij rekening wordt gehouden met de 

meningen  
• zie opmerkingen van nrs 45 en 46  
• verbetering infrastructuur met respect voor het milieu  
• behoud van landelijk karakter  
• strenger waken over groen karakter  
• open ruimte houden ook in woonzone, extra subsidie bestaande huizen kopen/renoveren, extra 

smalle wegen voor fietsers en voetgangers  
• verbetering openbaar vervoer  
• openbaar vervoer  
• een goed beheer  
• meer info/ gratis aanbieding van fiets en wandelroutes aan de bewoners zodat ze het dorp kunnen 

leren kennen -ook de mooie vergeten plekjes /speelplein voor kinderen  
• de perfecte mix tussen oud en nieuw  
• verkeersveiligheid trage wegen landelijk karakter behouden  
• de veiligheid op de weg  
• het samenleven bevorderen, beter openbaar vervoer  
• dat de rust bewaard blijft  
• verkeersveiligheid, er mag vaker iets te doen zijn waarbij we dorpsgenoten kunnen ontmoeten  
• meer openbaar vervoer  
• kleinschalige projecten met buurtbewoners: aangename en gezellige activiteiten samen doen door 

bvb een wandeltocht onder leiding van een gids, een kerstmarkt, een lekkere vegetarische maaltijd 
organiseren 

• hogere frequentie openbaar vervoer, bediening molenstraat door openbaar vervoer  
• geen idee  
• dat er een evolutie is (niet blijven stilstaan), aanpak dorpskern, voorzieningen voor de kinderen en 

de jeugd  
• meer groen,bloemenwinkel  
• geen mening  
• sociale bewogenheid; gemeenschappelijke activiteiten in de onmiddellijke buurt  
• verkeer in de dorpskom  
• de wegen in goede staat, als ook voet-en fietspaden, parkeergelegenheid in de dorpskern  
• vele activiteiten op gang brengen die hier besproken worden  
• activiteiten die bijdragen om elkaar beter te leren kennen en waarderen  
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48 Wilt u meewerken aan de verdere ontwikkeling van  uw dorp?   
 

  absoluut cijfer percentage 

aantal keer beantwoord  412 87% 

aantal keer niet beantwoord  62 13% 

Ja  92 keer  22 %  

Nee  133 keer  32 %  

Geen mening  187 keer  45 %  

 

Ja
Nee
Geen mening

 
 
 
 
 
 
 
 


