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Beerse 

 

Betreft 

Resultaten behoeftebevraging en verwerking in projectdossier 

 

Deze nota is een samenvatting van de resultaten van de enquête die is uitgevoerd onder de in-

woners van de gemeente Beerse. De conclusies, die zijn getrokken uit de meer dan 300 reacties, 

zijn thematisch samen gezet. Vervolgens zal er worden aangeduid hoe de resultaten van de en-

quête zijn meegenomen in het project. 

 

 

1 Profiel 

 

Ten eerste werd gevraagd naar het profiel van de respondenten. Hierdoor kan inzicht worden 

verkregen in de samenstelling van de steekproef en de representativiteit ervan. Doordat een 

groot aantal mensen de enquête hebben ingevuld, wordt een betrouwbaarheidsniveau van 92% 

behaald. 

 

De leeftijd van de respondenten komt in grote mate overeen met de leeftijdsverdeling van de 

inwoners van de gemeente Beerse. In de leeftijdscategoriën 26-39 en 40-64 zijn er wat meer 

respondenten dan men op basis van de leeftijdsverdeling zou verwachten, terwijl de andere 

groepen iets achterblijven. 86% van de respondenten is woonachtig in Beerse zelf, 14% in Vlim-

meren. 

 

 

2 Dienstverlening 

 

Ten tweede werden er een aantal vragen gesteld over de huidige dienstverlening en de mogelijk-

heden die er zijn tot verbetering. Hieronder vallen onder andere de bezoekfrequentie, voorzienin-

gen, aanvraag en afhandeling van documenten en diensten en vervoer.  

 

Het gemeentehuis, het sociaal huis en ’t Heilaar worden slechts sporadisch bezocht (enkele ke-

ren per jaar of minder), terwijl meer dan 20% van de respondenten aangeeft de bibliotheek enke-

le keren per maand of vaker te bezoeken. 

 

Qua bijkomende voorzieningen wordt de voorkeur gegeven aan een bankautomaat (51%), een 

postpunt (45%) en horeca (35%). Op enige afstand volgen een speelpunt voor kinderen, spel-o-

theek en voor- en naschoolse kinderopvang. Minder dan één op de vijf respondenten geeft aan 

behoefte te hebben aan flexplekken voor professionals of een kindercrèche. 

 

Een multikanaal dienstverlening blijkt erg belangrijk te zijn. Het liefst vraagt men documenten en 

diensten via de website of via e-mail aan, maar de mogelijkheid moet bestaan om aanvragen ook 

per post, telefoon of aan het loket te doen. Als suggestie worden aanvragen via een app, Face-

book of andere sociale media genoemd. De afhandeling van vragen zou best via e-mail verlopen. 

Als dit niet mogelijk is, blijkt de 24/7 zone absoluut de voorkeur te genieten voor het afhalen van 

documenten. Hierdoor is men niet gebonden aan de openingstijden van de gemeente en het 
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OCMW. Men staat neutraal tegenover afhalen aan het loket of bezorging via de post (tegen beta-

ling van de portokosten). Indien persoonlijk contact nodig is, zou men kleine zaken liefst afhande-

len in een snelloket en delicatere zaken in een spreeklokaal. 

 

Als voordelen van centralisatie worden vooral een betere en efficiëntere dienstverlening (26%), 

een goede bereikbaarheid met minder verplaatsingen (21%) en besparingen op onderhouds- en 

energiekosten (12%) genoemd. Een aantal respondenten geeft aan tevreden te zijn met de situa-

tie zoals ze nu is en niet direct voordelen te zien van centralisatie (25%). Als nadelen worden 

vooral de kostprijs (11%) en het opofferen van een deel van het park (7%) genoemd. 

 

Indien het nieuwe dienstverleningscentrum aan het kerkplein gehuisvest zou worden, zouden 

verreweg de meeste bezoekers met de fiets of de auto komen. Ongeveer één derde van de res-

pondenten geeft aan te voet te komen, terwijl het openbaar vervoer vooralsnog een marginale rol 

speelt.  

 

Eveneens werd er middels een open vraag gepolst naar bijkomende suggesties om de dienstver-

lening verder te verbeteren. Respondenten gaven aan, naast bovenstaande punten, behoefte te 

hebben aan ruimere openingsuren, betere communicatie via elektronische wegen en meer klant-

vriendelijkheid. Daarnaast wordt enkele malen (6%) nogmaals de bezorgdheid geuit over de fi-

nanciële aspecten van het project: de angst bestaat dat de schaal te groot is voor de gemeente.  

 

 

3 Locatie 

 

Tot slot werd er gefocust op de parken. De bouw van een nieuw dienstverleningscentrum gaat 

immers verder dan enkel het gebouw: de ambitie is om de gehele parkomgeving op te waarderen 

en meer kwaliteit en belevingswaarde te creëren voor de inwoners.  

 

De meeste inwoners van de gemeente bezoeken de parken Tempelhof en Huize Bastijns enkele 

keren per jaar of minder, hoewel de parken wel als aantrekkelijk worden ervaren. Ongeveer een 

kwart geeft aan dat ze er wel eens een onveilig gevoel hebben. Als voornaamste redenen hier-

voor worden de aanwezigheid van hangjongeren (31%), slechte verlichting (21%) en weinig soci-

ale controle (15%) gegeven. Ongeveer negen op de tien inwoners zijn tevreden met de voorzie-

ningen in het park, maar zouden graag meer verlichting, bankjes en picknicktafels voorzien. 

Daarnaast geeft één derde van de respondenten aan dat horeca een welkome aanvulling zou 

zijn.  

 

Er werd ook gevraagd naar suggesties met betrekking tot het park. Een groot aantal responden-

ten (47%) geeft aan dat de sterke aanwezigheid van groen in het centrum niet verloren mag gaan 

door de bouw van een nieuw dienstverleningscentrum. Een groene long die reikt tot in het cen-

trum van de gemeente wordt als grote meerwaarde gezien. Aan de andere kant wordt meermaals 

geopperd dat de ligging ‘in het park’ gecombineerd kan worden met meer activiteiten zoals een 

zomerterras, kleine sociale evenementen, activiteiten voor de jeugd. Ook wordt er belang ge-

hecht aan betere paden voor voetgangers, fietsers en schoolgaande kinderen. Een toegenomen 

parkeerdruk is eveneens een aandachtspunt. 
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4 Conclusie 

 

De enquête laat een aantal duidelijke trends zien. Enerzijds erkent men de opportuniteiten die 

centralisatie biedt op het vlak van een betere dienstverlening, mobiliteit en exploitatiekosten.  

Aan de andere kant is er ook bezorgdheid over een tweetal zaken. De eerste betreft de financiële 

kant van het project. Een deel van de respondenten is namelijk niet overtuigd van de meerwaar-

de voor de bevolking van een dergelijke grote investering. Een tweede bezorgdheid is het verlies 

van groen in het centrum van de gemeente, men ervaart dit nu juist als grote meerwaarde. 

 

 

5 Verwerking van de resultaten in het projectdossier 

 

In de business case die is opgesteld om de haalbaarheid van het project af te toetsen, is reke-

ning gehouden met de resultaten van de enquête. Er worden bijkomende voorzieningen geïnte-

greerd in het nieuwe dienstverleningscentrum, zoals een kinderopvang, horeca en een postpunt. 

De bankautomaat is nog een vraagteken, aangezien er in de directe omgeving van het kerkplein 

meerdere automaten te vinden zijn.  

 

Qua dienstverlening van de gemeente en het OCMW worden er eveneens flinke stappen voor-

waarts gemaakt. Zo zal de front office ruimer van opzet zijn – zowel fysiek als digitaal – om een 

goede dienstverlening aan de burgers mogelijk te maken. Snelloketten en de 24/7-zone dragen 

bij tot een vlotte en flexibele afhandeling van aanvragen, zelfs buiten de openingsuren van de 

diensten. 

 

In de eerder genoemde business case wordt er ook uitvoerig ingegaan op de kosten en baten 

van een nieuw dienstverleningscentrum. Hierbij is het belangrijk niet enkel te kijken naar de direc-

te investeringen, maar ook naar de terugverdieneffecten op korte en lange termijn. Denk hierbij 

aan de ontwikkeling van de sites van het gemeentehuis en de bibliotheek (korte termijn) en ver-

laagde exploitatiekosten zoals energieverbruik, onderhoud en poetsen (lange termijn). Ook zijn er 

inkomsten door verhuur van het sociaal huis, het horecagedeelte en het wijkkantoor van de poli-

tie.   

 

De aanwezigheid van diensten (waaronder de politie) in het park zal bovendien de sociale contro-

le verhogen en bijdragen aan het veiligheidsgevoel. Omdat er meerdere functies worden gecom-

bineerd in één gebouw, zal er ook in de weekenden voldoende activiteit zijn. Hierdoor wordt het 

park een echte ontmoetingsplek, wat nu nog ontbreekt.  

 

Om de impact op de parkeerdruk te minimaliseren, wordt er een ondergrondse parking voorzien 

onder het gebouw. Tijdens de kantooruren zal deze gebruikt worden door het personeel, terwijl 

ze ‘s avonds en in de weekends ter beschikking gesteld wordt aan het publiek. Er wordt op korte 

termijn een mobiliteitstoets uitgevoerd, die de impact op de verkeersdruk in het centrum in kaart 

zal brengen en zal opleggen hoeveel ondergrondse parkeerplaatsen voorzien moeten worden.  

 

Tot slot wordt er met zorg omgegaan met het groene karakter van de plek. Het groen dat aan de 

rand van het kerkplein wordt weggenomen, wordt gecompenseerd door de sloop van ’t Gerucht 

en de aangrenzende parking. Deze desolate plek wordt omgevormd tot een corridor die de par-

ken Tempelhof en Huize Bastijns met elkaar verbindt tot één grote groene leefomgeving. Er 

wordt dus nadrukkelijk ingezet op de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het park.  

 


