
 

 

 

 

 

 

Bevraging project Dommelvallei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelieve de ingevulde bevraging uiterlijk zondag 10 januari 2021 aan ons te bezorgen via de brievenbus van 
gemeentehuis Oude Markt of gemeentehuis Kerkplein, ter attentie van Greet Sleurs, dienst communicatie en 
participatie.  
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De Dommel en haar vallei 

 
 

De gemeente Pelt en de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) werken samen aan een strategische ontwikkelingsvisie 
voor de Dommel in Pelt. Samen met de Peltenaar willen we onderzoeken hoe we de Dommel kunnen opwaarderen 
en op verschillende locaties plekken kunnen creëren waar het aangenaam vertoeven is en waar we trots op kunnen 
zijn. 
 
Nog tot en met zondag 10 januari laten we jullie meedenken over 8 locaties langs de Dommel in Pelt. Wat vinden 
jullie van deze locaties zoals ze nu zijn en hoe zouden jullie deze locaties in de toekomst willen zien? Per locatie 
stellen we 5 korte vragen. 
 
Je kan de vragen best ter plekke beantwoorden. We stippelden een wandel- en fietsroute uit die jullie langs de 8 
locaties en hopelijk enkele onontdekte plekjes van Pelt brengt. 
 
Heb je te weinig tijd om ter plekke te gaan of ben je minder mobiel, dan kan je de bevraging ook 'vanop afstand' 
invullen. Bovendien kan je (zowel ter plekke als vanop afstand) ervoor kiezen om de bevraging slechts voor enkele 
locaties in te vullen. 
 
Ten slotte willen we je nog meegeven dat iedereen die de bevraging invult voor alle 8 locaties, kans maakt op één 
van de 10 Winkelhierbonnen van elk 20€. 
 
Voor deze 8 plekken langs de Dommel zal je vragen kunnen beantwoorden.  

  

https://participelt.be/dommelvallei/wandeltocht
https://participelt.be/dommelvallei/fietstocht
https://www.gemeentepelt.be/wat-is-de-winkelhierbon
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Herenterdijk 

1) Kom of passeer je hier vaak? Zo ja, wat brengt je dan hier? 

( ) Nee 

( ) Ja: _________________________________________________* 

 

2) Wat apprecieer je aan deze plek? Wat is er goed? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

3) Wat ontbreekt er volgens jou op deze plek? Wat kan er beter? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

4) Welke van volgende beelden spreekt je het meest aan voor deze plaats? Je mag meerdere beelden selecteren. 
  

[ ] Natuur en ontdekkingsvijver 
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[ ] Uitkijkpunt en schuilplaats 

 
[ ] Verblijfsplek aan het water 

 

 

5) Waarom kies je voor dit beeld/deze beelden? Heb je bijkomende ideeën/suggesties over hoe deze plek er kan 
uitzien in de toekomst? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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Bemvoortse molen 

6) Kom of passeer je hier vaak? Zo ja, wat brengt je dan hier? 

( ) Nee 

( ) Ja: _________________________________________________* 

 

7) Wat apprecieer je aan deze plek? Wat is er goed? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

8) Wat ontbreekt er volgens jou op deze plek? Wat kan er beter? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

9) Welke van volgende beelden spreekt je het meest aan voor deze plaats? Je kan meerdere beelden selecteren. 
  

[ ] Expositieruimte 
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[ ] Integratie horeca 

 
[ ] Watermolenmuseum 

 

 

10) Waarom kies je voor dit beeld/deze beelden? Heb je bijkomende ideeën/suggesties over hoe deze plek er kan 
uitzien in de toekomst? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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Molenbroeken 

11) Kom of passeer je hier vaak? Zo ja, wat brengt je dan hier? 

( ) Nee 

( ) Ja: _________________________________________________* 

 

12) Wat apprecieer je aan deze plek? Wat is er goed? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

13) Wat ontbreekt er volgens jou op deze plek? Wat kan er beter? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

14) Welke van volgende beelden spreekt je het meest aan voor deze plaats? Je kan meerdere beelden selecteren. 
  

[ ] Vlonderpad door broekbos 
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[ ] Doorlopend wandelpad langs Dommel 

 
[ ] Oversteekplaats 

 

 

15) Waarom kies je voor dit beeld/deze beelden? Heb je bijkomende ideeën/suggesties over hoe deze plek er kan 
uitzien in de toekomst? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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WICO-campus Neerpelt (Sint-Maria) 

16) Kom of passeer je hier vaak? Zo ja, wat brengt je dan hier? 

( ) Nee 

( ) Ja: _________________________________________________* 

 

17) Wat apprecieer je aan deze plek? Wat is er goed? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

18) Wat ontbreekt er volgens jou op deze plek? Wat kan er beter? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

19) Welke van volgende beelden spreekt u het meeste aan voor deze plaats? Je kan meerdere beelden selecteren. 
  

[ ] Meer voeling met het water 
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[ ] Plein en gazon aan het water 

 
[ ] Zitaccomodatie dwars lang de Dommel 

 

 

20) Waarom kies je voor dit beeld/deze beelden? Heb je bijkomende ideeën/suggesties over hoe deze plek er kan 
uitzien in de toekomst? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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Zwembad Dommelslag 

21) Kom of passeer je hier vaak? Zo ja, wat brengt je dan hier? 

( ) Nee 

( ) Ja: _________________________________________________* 

 

22) Wat apprecieer je aan deze plek? Wat is er goed? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

23) Wat ontbreekt er volgens jou op deze plek? Wat kan er beter? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

24) Welke van volgende beelden spreekt u het meeste aan voor deze plaats? Je kan meerdere beelden selecteren. 
  

[ ] Speeltuigen in de Dommel 
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[ ] Ontharden Kavelstraatje en plaatsen van ligbanken 

 
[ ] Een ligweide met zwakke helling langs het water 

 

 

25) Waarom kies je voor dit beeld/deze beelden? Heb je bijkomende ideeën/suggesties over hoe deze plek er kan 
uitzien in de toekomst? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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Vondersbroek 

26) Kom of passeer je hier vaak? Zo ja, wat brengt je dan hier? 

( ) Nee 

( ) Ja: _________________________________________________* 

 

27) Wat apprecieer je aan deze plek? Wat is er goed? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

28) Wat ontbreekt er volgens jou op deze plek? Wat kan er beter? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

29) Welke van volgende beelden spreekt u het meeste aan voor deze plaats? Je kan meerdere beelden selecteren. 
  

[ ] Intensief beheerd stadspark 
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[ ] Een wetland/park 

 
[ ] Ontdekkingspark met hermeandering Dommel 

 

 

30) Waarom kies je voor dit beeld/deze beelden? Heb je bijkomende ideeën/suggesties over hoe deze plek er kan 
uitzien in de toekomst? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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Sint-Niklaaskerk (Kerkplein) 

31) Kom of passeer je hier vaak? Zo ja, wat brengt je dan hier? 

( ) Nee 

( ) Ja: _________________________________________________* 

 

32) Wat apprecieer je aan deze plek? Wat is er goed? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

33) Wat ontbreekt er volgens jou op deze plek? Wat kan er beter? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

34) Welke van volgende beelden spreekt u het meeste aan voor deze plaats? Je kan meerdere beelden selecteren. 
  

[ ] Beschutte groene oever 
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[ ] Zittredes die uitkomen op de Dommel 

 
 

[ ] Terrasvormige afzink van het plein naar de Dommel 

 

 

35) Waarom kies je voor dit beeld/deze beelden? Heb je bijkomende ideeën/suggesties over hoe deze plek er kan 
uitzien in de toekomst? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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Provinciaal domein Dommelhof 

36) Kom of passeer je hier vaak? Zo ja, wat brengt je dan hier? 

( ) Nee 

( ) Ja: _________________________________________________* 

 

37) Wat apprecieer je aan deze plek? Wat is er goed? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

38) Wat ontbreekt er volgens jou op deze plek? Wat kan er beter? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

39) Welke van volgende beelden spreekt u het meeste aan voor deze plaats? Je kan meerdere beelden selecteren. 
  

[ ] Rustplaats aan de oever 
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[ ] Kunst op de Dommel 

 
 

[ ] Speeltuigen in het water 

 

 

40) Waarom kies je voor dit beeld/deze beelden? Heb je bijkomende ideeën/suggesties over hoe deze plek er kan 
uitzien in de toekomst? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  
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Enkele afsluitende vragen 

We hebben nog enkele afsluitende vragen. Hier kan je bijvoorbeeld je contactgegevens achterlaten als je kans wil 
maken op één van de 10 Winkelhierbonnen van 20€. 

 

40) Wat betekent de Dommel voor jou? Wat kan je hierover vertellen? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

Wat is je leeftijd?* 

_________________________________________________ 

 

Wat is je geslacht?* 

( ) Man 

( ) Vrouw 

( ) Andere 

 

In welke deelkern woon je?* 

( ) Boseind 

( ) Herent 

( ) Holheide 

( ) Grote Heide 

( ) Lindelhoeven 

( ) Neerpelt centrum 

( ) Overpelt centrum 

( ) Overpelt-Fabriek 

( ) Sint-Huibrechts-Lille 

( ) Ik woon in een andere gemeente namelijk: _________________________________________ 
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41) Ik wil (meerdere antwoorden mogelijk) 

[ ] op de hoogte gehouden worden 

[ ] kans maken op één van de 10 Winkelhierbonnen van 20€ (enkel als je de bevraging voor alle locaties invulde) 

 

42) Laat hier je emailadres of contactgegevens achter als je op de hoogte wil gehouden worden of kans wil maken 
op één van de Winkelhierbonnen. 

_________________________________________________ 

 

 

Dankjewel om de vragenlijst in te vullen! 

Dankjewel om mee te denken over de Dommel! Nog tot en met zondag 10 januari kan je anderen uitnodigen om de 
bevraging ook in te vullen (ter plekke of vanop afstand). Via www.participelt.be/dommelvallei vinden ze alle 
benodigde informatie. 
 
Jouw antwoorden worden mee genomen om tot een visie te komen voor de ontwikkeling van meerdere leuke en 
aangename ontspanningsplekken langs de Dommel. 
 
In een tweede fase worden enkele locaties geselecteerd en gaan we in kleine werkgroepen intensiever aan de slag 
om ideeën verder uit te werken.  
 
 
 

http://www.participelt.be/dommelvallei

