PROJECT SPORTPARK: PARTICIPATIEVE ENQUÊTE
Momenteel voert de gemeente een burgerenquête uit in het kader van het project ‘Sportpark’, dat als
doel heeft de site van het huidige Bertelsonstadion (tussen de Globelaan en de Domeinlaan) om te
vormen tot een gediversifieerd sportpark. Met deze enquête hopen we ons een preciezer beeld te kunnen
vormen van uw behoeften. De resultaten van deze enquête zullen in uw gemeentelijke infoblad
gepubliceerd worden.
Deze enquête is ook online beschikbaar op de website van de gemeente. Uiterste datum voor de
indiening: 6 juni 2019 – Indieningsadres: in de gemeentelijke sportcomplexen, bij de dienst Burgerlijke
Stand: Schaatsstraat 30, bij het Technisch centrum: Brusselsesteenweg 112
Duid uw keuze aan:
1. Woont u in Vorst?
o Ja → Naam van uw wijk? ………………………………………………………………
o Neen → In welke gemeente woont u? ……………………………………………………………...
2. U bent:
o Een vrouw
o Een man
o Andere
3. Hoe oud bent u?
o Jonger dan 12 jaar
o tussen 12 en 20 jaar
o tussen 20 en 35 jaar
o tussen 35 en 50 jaar
o tussen 50 en 65 jaar
o ouder dan 65 jaar
4. Hoe dikwijls beoefent u sport?
o Verschillende keren per week
o Eén keer per week
o Eén of twee keer per maand
o Minder dan één keer per maand
o Nooit
5. Kent u de volgende sportinfrastructuren en bezoekt u ze?
Ik ken ze
Ik bezoek ze
o Complex van de Bempt
0
0
o Bertelsonstadion
0
0
o Klein Sportpaleis
0
0
o Centrum Vroegegroenten
0
0
o Sporthal Van Volxem
0
0
o Andere (privé-infrastructuur of in andere gemeenten): ……………………………
6. Hoe beoefent u uw sportactiviteit? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Alleen

o
o
o
o
o

In clubverband
In gezinsverband
Met vriend(inn)en
Met collega's
Andere: ……………………………………………….

7. Welke sporten beoefent u? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Vechtsporten
o Atletiek
o Basketbal
o Boksen
o Wielersport
o Dans
o Klimmen
o Voetbal
o Zaalvoetbal
o Turnen
o Joggen
o Zaalvoetbal
o Zwemmen
o Petanque
o Rugby
o Zachte sporten (yoga ...)
o Tennis
o Tafeltennis
o Andere: ………………………………………………….……………………………………………………………..
8. Welk sport die op dit ogenblik niet in Vorst wordt aangeboden, wenst u te beoefenen?
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………
9. Wanneer bent u vrij om een sportactiviteit te beoefenen? (meerdere antwoorden mogelijk)
o Tijdens de week
o Tijdens het weekend
o In de voormiddag
o In de namiddag
o ‘s avonds
10. Als u zelden of nooit sport beoefent, kunt u ons hiervan de redenen geven? (meerdere antwoorden
mogelijk)
o Ik heb andere prioriteiten:
o Studies
o Kinderen
o Werk
o Ik heb gezondheidsproblemen
o De aangeboden activiteiten beantwoorden niet aan mijn verwachtingen
o De uurregeling van de activiteiten past niet
o Budget
o Onveiligheidsgevoel in verband met de infrastructuur
o Gemengdheid (vrouwen / mannen / ...) in de infrastructuur
o Gebrek aan toegankelijkheid van de infrastructuur:

o Afstand
o Vervoer
o Voor personen met beperkte mobiliteit
o Andere: ………………………………………………..
11. Beoefent u sport in de openbare buitenruimten (parken, pleinen, ...)?
o Ja Welk type sport? ………………………………………………………………………………………………………………
o Neen Waarom? ……………………………………………………………………………………………………………….
12a. Heeft u specifieke behoeften om te kunnen sporten?
o Neen
o Ja
12b. Houden deze behoeften verband met een handicap?
o Ja
o Neen
14c. Welke aanpassingen zijn nodig opdat u aan sport kunt doen?
……………………………………………………………….……………………………………………………………….
13. Uw algemene opmerkingen over “sport in Vorst”:
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….…………………………
Dank voor uw tijd en uw medewerking.

