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BETREFT: Enquête Cultuurhuis Hansbeke    

 

Bijlage(n): 8 (38 pagina’s + Excel bestand) 

 

Geacht College, 

De werkgroep Cultuurhuis van dorpsraad Afrit 12 Hansbeke heeft in de voorbije maanden informatie 
verzameld bij de Hansbeekse inwoners en verenigingen over hun voorkeuren en wensen bij de 
renovatie van het Cultuurhuis.   

Zo is er een bevraging gehouden bij elke gekende Hansbeekse vereniging. Deze enquête is tot stand 
gekomen op basis van verschillende voorbereidende gesprekken met sleutelfiguren uit het culturele 
veld zoals bijvoorbeeld Johan Verminnen. Het resultaat van de enquête geeft een beeld van de 
verwachtingen en behoeften van de verenigingen. Voor een aantal verenigingen stellen zich 
meerdere onbeantwoorde vragen: hebben zij (nog) een plaats in het nieuwe Cultuurhuis of moeten 
zij op zoek naar een nieuwe locatie?  

Daarnaast is ook een bevraging gehouden bij de inwoners van Hansbeke. Het resultaat is een 
representatieve steekproef met 225 deelnemers waarvan 193 Hansbekenaren. Het is duidelijk dat de 
renovatie van het Cultuurhuis belangrijk is voor veel inwoners. En uit hun feedback blijkt dat men 
ook heel wat nieuwe ideeën heeft. 

Via deze weg willen wij de verzamelde informatie in alle transparantie met het bestuur en de 
stadsdiensten delen. In bijlage vinden jullie:  

• De enquête zoals die werd afgenomen bij de Hansbeekse verenigingen 
• De resultaten van de bevraging van de Hansbeekse verenigingen 
• De ingevulde enquêtes van drie verenigingen (School, Heemkundige Kring, De Kunstgreep)  
• De enquête zoals die werd afgenomen bij de Hansbeekse bevolking 
• De ruwe resultaten van de bevraging bij de Hansbeekse bevolking 
• De samenvatting van de bevraging bij de Hansbeekse bevolking 
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De vertegenwoordiger van de werkgroep Cultuurhuis die zal zetelen als waarnemer in de jury van de 
wedstrijd voor architecten, zal de resultaten gebruiken in de beoordeling van de kandidaten. We 
hopen dat de resultaten van de 2 bevragingen ook met de andere juryleden gedeeld zullen worden.  

De werkgroep Cultuurhuis wil ook graag de schepenen Bart Van Thuyne en Rutger De Reu uitnodigen 
tot een overleg over de vragen die leven bij de verenigingen en de inwoners. Het is belangrijk om nu 
een duidelijke visie uit te werken voor het gerenoveerde cultuurhuis én deze visie uit te leggen. Afrit 
12 Hansbeke wil hier graag constructief aan meewerken. Wij vernemen graag op welk moment dit 
(al dan niet digitaal) overleg kan plaatsvinden.  

Uw antwoord tegemoet ziend groeten wij 

Hoogachtend, 
 
Namens Afrit12 Hansbeke 
 
 
Wouter Langeraert     Greet Conix 
Secretaris      Werkgroep Cultuurhuis 


