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Vragenlijst voor burgers 

 

Identificatiegegevens 

1. Wat is uw geslacht?  

 O Man 

 O Vrouw 

 

2. Wat is uw leeftijd?  

              

 

3. Wat is uw beroep? 

 O Arbeider 

 O Bediende 

 O Student 

 O Gepensioneerd 

 O Werkloos 

 O Andere, nl.:           

 

Sportparticipatie 

1. Waarom doet u wel/niet aan sport? 

              

              

              

              

 

Als u niet aan sport doet, ga dan verder naar vraag 8 en vervolledig de vragenlijst. 

 

2. Welke sporttak(ken) beoefent u? 
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3. Hoeveel uren per week besteedt u daaraan? 

              

 

4. Hoe beoefent u deze sport(en)? 

O Individueel 

 O Met het gezin 

 O School 

 O Werk 

 O Recreatieclub   Welke?       

 O Groepsverband  Welke?       

 

5. Waar beoefent u meestal sport?  

O In uw gemeente  Waar?        

 O Buiten uw gemeente Waar?        

 

6. Waar doet u het liefst aan sport?  

O Indoor (sporthal) 

O Outdoor (sportterrein, bos, openbare weg…) 

 

7. Bent u tevreden over de wijze waarop u aan sport doet?  

O Aantal uren 

 O Ja 

 O Neen  Waarom niet?      

            

 

O Infrastructuur 

 O Ja 

 O Neen  Waarom niet?      

           

 

O De begeleiding 

 O Ja 

 O Neen  Waarom niet?      
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O De organisatie 

 O Ja 

 O Neen  Waarom niet?      

            

 

8. Was u ooit lid van een sportclub? 

 O Ja Waarom hebt u de club verlaten? 

              

              

 

 O Neen Waarom werd u nooit lid van een club? 

              

              

 

9. Wenst u nu lid te worden van een sportclub?  

 O Ja Waarom?  

              

              

    

   Wat verwacht u van een sportclub? 

              

              

 

 O Neen Waarom niet? 
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Sportaanbod van de gemeente 

Initiatieven 

1. Bent u voldoende geïnformeerd over de initiatieven die door uw gemeente op het vlak 

van de sport worden georganiseerd? 

 O Ja 

 O Neen 

 

2. Neemt u deel aan dergelijke initiatieven? 

O Ja Welke?  

              

              

 

 O Neen Waarom niet? 

              

              

 

3. Indien ja bij vraag 1, bent u hierover tevreden? Waarom wel/niet? 

              

              

 

4. Vindt u dat er voldoende initiatieven georganiseerd worden in uw gemeente? 

 O Ja 

 O Neen Welke soort initiatieven ontbreken er volgens u? 

              

              

 

Sportclubs 

1. Bent u voldoende geïnformeerd over de bestaande sportclubs in uw gemeente? 

 O Ja 

 O Neen 
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Scholen 

1. Bent u voldoende geïnformeerd over de mogelijkheden om te sporten in de 

schoolinfrastructuur van uw gemeente? 

 O Ja 

 O Neen Heeft u dan voorstellen tot verbetering? 

              

              

 

Gemeentelijke sportdienst 

1. Hebt u al gehoord van de gemeentelijke sportdienst?  

O Ja  Bent u voldoende geïnformeerd over de werking van deze sportdienst?  

 Welke zijn volgens u eventuele werkpunten? 

              

              

 

O Neen 

 

Gemeentelijke sportraad 

1. Hebt u al gehoord van de sportraad in uw gemeente?  

O Ja  Bent u voldoende geïnformeerd over de werking van deze sportraad?  

 Welke zijn volgens u eventuele werkpunten? 

              

              

 

O Neen 
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Sportinfrastructuur  

1. Maakt u gebruik van aanwezige gemeentelijke sportinfrastructuur in uw gemeente?  

O Ja  Welke sportinfrastructuur gebruikt u? 

              

              

 

O Neen  Waarom niet? 

              

              

 

2. Vindt u dat u voldoende geïnformeerd bent over de aanwezigheid van gemeentelijke 

sportinfrastructuur in uw gemeente? 

 O Ja 

 O Neen 

 

3. Zijn er volgens u voldoende: 

     Ja   Neen 

 - Sporthallen  O  O 

 - Zwembaden  O  O 

 - Sportterreinen  O  O 

 - Andere:    O  O 

              

 

4. Indien neen op vraag 3, waar zijn er volgens u tekorten? 
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Indien ja op vraag 3, wat vindt u van de sportinfrastructuur die u gebruikt m.b.t. de 

volgende aspecten, motiveer je keuze. 

 

Aspecten: 

 

Goed Slecht 

 

Service door het personeel 

 

  

 

   Waarom?  

 

 

  

 

Beschikbare ruimte 

 

  

 

   Waarom?  

 

 

  

 

Bereikbaarheid 

 

  

 

   Waarom?  

 

 

 

Toegankelijkheid 

(o.a. openingsuren, heeft iedereen evenveel kansen om te sporten?) 

  

 

   Waarom?  

 

 

 

Tarieven 

 

  

 

   Waarom?  
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Algemeen 

1. Vindt u dat u als inwoner van de gemeente voldoende mogelijkheid tot inspraak in de 

sport heeft?  

 O Ja Op welke manier? 

              

              

 

 O Neen Wat stelt u voor? 

              

              

 

2. Hebt u nog andere opmerkingen of suggesties over de sportmogelijkheden in uw 

gemeente? 

              

              

              

              

 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

U mag deze vragenlijst ingevuld bezorgen aan: 

 

Sportdienst Arendonk 

Vrijheid 29 

2370 Arendonk 

sportdienst@arendonk.be 
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