Enquête i.v.m.
‘VEILIGHEID’
in ZAVENTEM

Integrale Veiligheid
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Met ‘Zaventem aan Zet’ wil het gemeentebestuur
van Zaventem je actief betrekken bij het beleid van
onze gemeente. Zo willen we de inbreng van alle
Zaventemnaren bij het gemeentelijk beleid uitbreiden én tegelijk de betrokkenheid van de mensen bij
hun gemeente verhogen. Zaventem aan Zet is een
interactief project waarbij de ideeën van burgers
centraal staan. Aan de hand van bevragingen, enquêtes en gespreksmomenten vragen we mensen
hun ideeën of hun suggesties over hun straat, hun
wijk en hun deelgemeente. In 2017 gaan we specifiek werken rond het thema ‘veiligheid’.
WAT LEEFT ER IN JOUW STRAAT ?
Kortom: we willen rechtstreeks in gesprek gaan met
burgers over wat er leeft op het gebied van veiligheid
in hun straat, wijk of deelgemeente. Het gemeentebestuur engageert zich om rekening te houden met
jouw inbreng. Daarom vertaalt het bestuur samen
met haar diensten en experten de opmerkingen,
suggesties en voorstellen in concrete projecten van
haar werking. Deze projecten worden op hun beurt
teruggekoppeld naar de inwoners. We hopen dat je
even de tijd neemt om de enquête in te vullen. En we
nodigen je nu reeds uit op één van de wijkcafés in
oktober in je buurt.
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IN DEZE ENQUÊTE STAAT JOUW MENING CENTRAAL:
Deze bevraging is een eerste stap in dit Zaventem
aan Zet project rond veiligheid in Zaventem. De
antwoorden en resultaten van deze bevraging
zullen gebruikt worden als discussiestof tijdens een
aantal wijkcafés die we in elke deelgemeente organiseren in de maand oktober. In deze enquête
staat jouw mening of idee over veiligheid in Zaventem centraal.
Er zijn geen juiste of foute antwoorden op de
vragen die in deze vragenlijst worden gesteld.
Belangrijk om weten is dat alle antwoorden strikt
vertrouwelijk zijn en volledig anoniem verwerkt
worden. De enquête is leesvriendelijk opgesteld.
Je zal merken dat de vragenlijst invullen slechts
een paar minuten duurt. Er is uiteraard ruimte voor
ruimere bijdragen .
ONLINE: EENVOUDIG EN SNEL.
De enquête kan je ook online via www.zaventem.be
invullen. Via de startpagina zal je de enquête vinden door te klikken op de ‘Zaventem aan zet’knop. We sluiten de enquête af op 15 oktober.

Markeer de data van de wijkcafés in je agenda :
ØØ
ØØ
ØØ
ØØ

18 oktober (woensdag )
19 oktober (donderdag)
24 oktober (dinsdag )
25 oktober (woensdag )

Raadzaal Diegemstraat 		
Hoeve Nothengem 		
Snuifmolen 			
Maalderij 			

Zaventem centrum
Nossegem
Sint -Stevens- Woluwe
Sterrebeek

We starten de gespreksavond telkens om 20u. Inschrijven via Zaventem.be
Waar en wanneer papieren enquête inleveren :
De afsluitdatum is 15 oktober. De online enquêtes worden automatisch verwerkt.
Papieren enquêtes kunnen ingeleverd worden op volgende adressen waar postbussen zullen staan :
ØØ Zaventem: Gemeentehuis, Diegemstraat 37 en Administratief centrum Stationsstraat 8
Politiecommissariaat, Hoogstraat 20
ØØ Sterrebeek : Bibliotheek, Mechelse steenweg 189
ØØ Sint –Stevens-Woluwe: Archief, Kleine Kerkstraat 11
ØØ Nossegem : Hoeve NOTHENGEM, Sint-Lambertusstraat 1 te 1930 Nossegem
Vragen of opmerkingen ? Bel naar 02/717.88.43 of 02/717. 88.53.
Dit kan elke weekdag tussen 9u-12u en 14u-16u. Je kan steeds mailen naar preventiedienst@zaventem.be

DEELGEMEENTE
In welke (deel)gemeente woon je?
rr Zaventem centrum
rr Nossegem
rr Sint-Stevens-Woluwe
rr Sterrebeek
rr Ik woon niet in Zaventem

BUURTPROBLEMEN
In welke mate vormen de volgende situaties een probleem in uw buurt of niet?
In mijn buurt vormen onderstaande zaken een probleem

Akkoord

Niet akkoord

Weet ik niet

1. Woninginbraak

r

r

r

2. Fietsdiefstal

r

r

r

3. Zakkenrollerij, gauwdiefstal,..

r

r

r

4. Diefstal uit auto’s

r

r

r

5. Hondenpoep

r

r

r

6. Loslopende honden

r

r

r

7. Geluidsoverlast

r

r

r

8. Overlast van groepen mensen

r

r

r

9. Overlast verbonden aan alcohol- en druggebruik

r

r

r

10. Vechtpartijen

r

r

r

11. Mensen die op straat worden lastig gevallen

r

r

r

12. Vandalisme en graffiti

r

r

r

13. Sluikstorten en zwerfvuil

r

r

r

14. Overlast door bezoekers horecazaken

r

r

r

15. Verbranden van afval

r

r

r

Aan welke 3 buurtproblemen dient de gemeente of de lokale politie prioriteit te geven?
M.a.w. aan welke buurtproblemen (uit de bovenstaande lijst van 15 mogelijkheden van de
vorige vraag ) moet men eerst werken?
PRIORITEIT

BUURTPROBLEEM

PRIORITEIT N°1
PRIORITEIT N°2
PRIORITEIT N°3
Ander(e) proble(e)m(en) die ik in mijn buurt ervaar : (omschrijf kort in 2 zinnen)

ONVEILIGHEIDSGEVOEL
Voel je je veilig in de buurt waar je woont ?
rr Akkoord
rr Niet akkoord
rr Weet ik niet
Ik voel mij onveilig omdat ……(antwoord omschrijven in 2 zinnen):

BEREIKBAARHEID LOKALE POLITIE
De lokale politie Zaventem is gemakkelijk te contacteren ?
rr Akkoord
rr Niet akkoord
rr Weet ik niet
Ken je het telefoonnummer van de lokale politie Zaventem ?
rr ja
rr neen
Ken je het algemeen e-mailadres van de lokale politie Zaventem ?
rr ja
rr neen
Ken je de website van de lokale politie Zaventem ?
rr ja
rr neen
Volg je de lokale politie Zaventem op sociale media (Facebook/Twitter) ?
rr ja
rr neen

KEN IK MIJN WIJKAGENT?
Ken je de wijkagent ?
rr ja
rr neen
Kan je jouw wijkagent gemakkelijk contacteren ?
rr ja
rr neen
rr weet ik niet
Van waar ken je je wijkagent ? ( meerdere antwoorden mogelijk)
rr Direct persoonlijk contact
rr Website
rr Gemeenteberichten
rr Visitekaartje
rr Via wijkcafé
rr Andere (specificeer _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _)

SENSIBILISERING
Ben je op de hoogte van enkele projecten van de gemeente/lokale politie Zaventem?
Ja

Nee

1. Ken je de wijkscan ?

r

r

2. Ken je het wijkcafé ?

r

r

3. Weet je dat de politie gratis advies geeft i.v.m. de beveiliging van je woning?

r

r

4. Ben je op de hoogte van de graveeracties (fiets/auto) ?

r

r

5. Ken je het ‘Buurt-Informatie-Netwerk (BIN) ?

r

r

POLITIEWERKING

Akkoord

Niet akkoord

Weet ik niet

1. De lokale politie is vlot beschikbaar op het
politiecommissariaat

r

r

r

2. Er was een snelle tussenkomst vanwege de
lokale politie na een oproep

r

r

r

3. De lokale politie besteedde voldoende tijd aan
uw probleem

r

r

r

4. De houding en gedrag van de politie tijdens
een tussenkomst was correct

r

r

r

BIJKOMENDE OPMERKINGEN
Heb je suggesties of opmerkingen omtrent veiligheid en buurtproblemen die niet in deze
bevraging aan bod kwamen ? Aarzel niet en omschrijf ze kort hieronder.

Vragen? Extra INFORMATIE NODIG? Indien je meer inlichtingen wenst, kan steeds terecht op
het telefoonnummer 02/717.88.43 of 02/717.88.53 en dit elke weekdag tussen 9u-12u en 14u-16u.
Je kan steeds mailen naar preventiedienst@zaventem.be

Hartelijk dank voor je medewerking

Integrale Veiligheid

V.U. College van Burgemeester en Schepenen - Diegemstraat 37 - 1930 Zaventem

Wat vind je van de werking van de lokale politie Zaventem?

