DENK SAMEN MET ONS NA OVER HET LEVEN
IN ZEVERGEM!
Hoe meer CULTUUR EN ONTMOETING stimuleren in
Zevergem?
Binnen Zevergem zijn er verschillende verenigingen in het domein van cultuur, sport en jeugd
actief. Bovendien zijn er jaarlijks een aantal grotere manifestaties, waaraan de gemeente ook
meewerkt, zoals de kermissen en de Bloemenmarkt. Voorts is er natuurlijk nog het jaarlijkse
Zeverrockfestival.
ALGEMEEN: Zet een kruisje in het juiste vak
1. Leeftijd
-21 jaar

21-35 jaar

36-50 jaar

51-70 jaar

+70 jaar

2. Verenigingsleven
□ Ik ben actief als bestuurslid van één of meer Zevergemse verenigingen
□ Ik ben lid van één of meer Zevergemse verenigingen en neem min. 1x/jaar deel aan een
activiteit van mijn vereniging(en)
□ Ik neem niet deel aan het verenigingsleven in Zevergem
3. Ik woon in Zevergem sinds …
-5 jaar

6-15 jaar

16-30 jaar

31-50 jaar

+50 jaar

Ik woon niet in Zevergem

SOCIALE LEVEN: Wat is jouw algemene beoordeling van het sociale leven in Zevergem?
1. Wat zijn sterke punten?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
2. Wat zijn minder sterke punten?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ACTIVITEITEN: Wat is jouw beoordeling omtrent volgende activiteiten?
(We hebben het niet over de uitgave 2020 want dat is met het COVID-19 een bijzonder jaar. We horen graag
jouw mening over de laatste 1-3 jaren.)

1. Bloemenmarkt
+………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
−………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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2. Oogstkermis
+………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
−………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Oktoberkermis
+………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
−………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Wat zou jij liever anders zien bij deze activiteiten?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Wat moet daarvoor veranderen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Vind je dat er teveel/te weinig/voldoende van dergelijke activiteiten zijn?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
VERENIGINGEN: Met welke uitspraak ben je het eens?
Helemaal
mee eens

Mee eens

Niet
eens

Verenigingen hebben al de handen vol
met hun eigen activiteiten. Het is niet
aan hen om de organisatie van grotere
dorpsactiviteiten mee op zich te nemen.
Verenigingen moeten meer betrokken
worden en kunnen/moeten een grotere
rol spelen bij de organisatie van grotere
dorpsactiviteiten.
Het is de opdracht van het
gemeentebestuur om sociale activiteiten
in dorp Zevergem te organiseren.
Het gemeentebestuur moet de taak op
zich nemen om sociale activiteiten in
dorp Zevergem te stimuleren.
Het gemeentebestuur moet zich niet
mengen in de sociale activiteiten in dorp
Zevergem. Het is volledig aan de
bewoners en verenigingen om hier
initiatief in te nemen.

Bedankt voor uw deelname!
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mee

Helemaal niet
mee eens

