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PARTICIPATIEBEVRAGING FUSIE 
MOERBEKE - LOKEREN 

 
 
Moerbeke en Lokeren onderzoeken een fusie. Samen met jou brengt lokaal bestuur Moerbeke de 
voordelen en de risico’s in kaart. Jouw stem is belangrijk in onze denkoefening! 
 
Vul deze vragenlijst in tegen uiterlijk 15 augustus 2022 en deel je inzichten. Geef de ingevulde 
vragenlijst af op één van de participatiemomenten in Moerbeke of deponeer ze in de brievenbus van 
het gemeentehuis (Lindenplaats 7). Met jouw feedback gaan we verder aan de slag tijdens volgende 
infomomenten. De vragenlijst kan ook digitaal ingevuld worden op moerbeke.be/participatie-fusie  

 
1. Eerst even over jou 

 
a. Waar woon je in Moerbeke? 

o Centrum 
o Kruisstraat 
o Koewacht 

 
b. Hoe lang woon je in Moerbeke? 

o Minder dan 1 jaar 
o Minder dan 5 jaar 
o Minder dan 10 jaar 
o Langer dan 10 jaar  

 
c. Wat is je leeftijd? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

d. Wat is je gezinssituatie?  
o Samenwonend of gehuwd met thuiswonende kinderen 
o Alleenstaand met thuiswonende kinderen 
o Samenwonend of gehuwd zonder thuiswonende kinderen 
o Alleenstaand zonder thuiswonende kinderen 
o Thuiswonend bij ouders, grootouders of familie 
o Wonend in een residentie of woonzorgcentrum 

 
e. Wat is je beroep?  

o Loontrekkend 
o Zelfstandig 
o Werkzoekend/werkloos 
o Huisman/huisvrouw 
o Gepensioneerd  
o Student 
o Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
f. Via welk kanaal kreeg je deze vragenlijst? 

o Via de participatieavonden 
o Via de gemeentelijke kanalen (website, infomagazine, facebook, …) 
o Via een Moerbeekse vereniging 
o Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. Moerbeke voorziet in dienstverlening en biedt verschillende voorzieningen aan.  
 
a. In welke diensten of voorzieningen is je gemeente sterk?  

o Administratieve dienst voor burgers 
o Openbare ruimte 
o Sociale bijstand  
o Jeugdwerking 
o Sportaanbod 
o Recreatie 
o Cultuuraanbod 
o Gemeentelijk onderwijs 
o Gemeentelijke kinderopvang 
o Voet- en fietspaden 
o Gemeentelijke wegen 
o Zaalverhuur 
o Ondernemersloket 
o Zorg 
o Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Welke diensten of voorzieningen mis je nog in Moerbeke?  

o Administratieve dienst voor burgers 
o Openbare ruimte 
o Sociale bijstand  
o Jeugdwerking 
o Sportaanbod 
o Recreatie 
o Cultuuraanbod 
o Gemeentelijk onderwijs 
o Gemeentelijke kinderopvang 
o Voet- en fietspaden 
o Gemeentelijke wegen 
o Zaalverhuur 
o Ondernemersloket 
o Zorg 
o Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
c. Welke diensten of voorzieningen heb je het liefst dicht in de buurt?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Moerbekenaar in Moerbeke 
 

a. Beschrijf de 5 hoofdkenmerken van Moerbeke/Moerbekenaar. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b. Hoe voel je je verbonden met Moerbeke? 

1 2 3 4 5 
Helemaal niet  Neutraal  Zeker wel 

 
c. Beschrijf die verbondenheid. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Verbondenheid 

 
a. Beschrijf wat Lokeren voor jou is. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Hoe voel je je verbonden met Lokeren? 

 
1 2 3 4 5 

Helemaal niet  Neutraal  Zeker wel 
 

c. Beschrijf die verbondenheid. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
d. Op welke vlakken zie jij een samenhang tussen Moerbeke en Lokeren?  

o Veel natuur 
o Waterlopen 
o Zorg  
o Cultuur  
o Sport 
o Lokale economie 
o Fietsen  
o Werken 
o Andere: ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
e. Met welke andere aangrenzende Vlaamse gemeente heb je een bijzondere band? 

o Stekene 
o Sint-Niklaas 
o Wachtebeke 
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5. Activiteiten in Lokeren 
 
a. Hoe vaak verplaats je je naar Lokeren?  

o Dagelijks 
o Wekelijks 
o Maandelijks 
o Een paar keer per jaar 
o Nooit 

 
b. Voor welke activiteiten verplaats je je naar Lokeren? 

o Werk 
o School 
o Boodschappen 
o Winkelen 
o Sport  
o Ontspanning  
o Cultuur 
o Hobby’s 
o Andere: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Krachten bundelen 

 
Stel dat Moerbeke de krachten bundelt met Lokeren.  
 

a. Welke voordelen zie jij aan deze fusie?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

b. Wat zijn je bezorgdheden rond deze fusie?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

c. Heb je nog andere vragen rond de fusie? Hier kunnen we mee aan de slag tijdens 

volgende infomomenten. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Bedankt om tijd maken en deze vragenlijst in te vullen. Met jouw antwoorden gaan we verder 

aan de slag.  
 
Zijn er nog andere aandachtspunten of bezorgdheden die je graag wil meegeven? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


