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Flash Eurobarometer 194
(Urban Audit Perception Survey)

Country Specific Questionnaire
Belgium (Flemish)

FLASH 194 URBAN AUDIT
IN PREDEFINED COUNTRIES, ASK Q0:
Q1

Ik ga nu een aantal voorzieningen oplezen. Kunt u telkens aangeven of u over het algemeen zeer
tevreden, tamelijk tevreden,
tamelijk ontevreden of helemaal niet tevreden bent met deze voorzieningen in [CITY]
[OPLEZEN – Roteren - SLECHTS 1 ANTWOORD PER REGEL]
Zeer tevreden .........................................................................4
Tamelijk tevreden...................................................................3
Tamelijk ontevreden .............................................................2
Helemaal niet tevreden..........................................................1
[Weet niet / Geen antwoord] .................................................9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Q2

Openbaar vervoer in de stad, bijvoorbeeld de bus, tram of metro.
Scholen
Gezondsheidszorg die wordt geboden in ziekenhuizen
Gezondsheidszorg die wordt geboden door huisartsen
Groene ruimten zoals openbare parken en plantsoenen
Sport voorzieningen zoals sportvelden en sporthallen
Bioscopen
Culturele voorzieningen zoals concertzalen, theaters, musea en bibliotheken
Openbare toegang tot het Internet zoals in Internet cafes of bibliotheken
Toegang tot het Internet thuis

Ik ga nu een aantal stellingen oplezen. Kunt u voor elke stelling aangeven of u het er zeer mee eens,
tamelijk mee eens, tamelijk mee oneens of zeer mee oneens bent?
[OPLEZEN – Roteren - SLECHTS 1 ANTWOORD PER REGEL]
Zeer mee eens ......................................................................4
Tamelijk mee eens.................................................................3
Tamelijk mee oneens.............................................................2
Zeer mee oneens...................................................................1
[Weet niet / Geen antwoord] .............................................. 9
A
B
C
D
E
F
G
H

In [CITY], is het gemakkelijk om een goede baan te vinden
Buitenlanders die in [CITY] wonen zijn goed geïntegreerd
In [CITY], is het gemakkelijk om een goede woning te vinden tegen een redelijke prijs
Als u contact opneemt met een gemeentelijke dienst in [CITY] wordt u op een efficiënte manier
geholpen
In [CITY] is luchtvervuiling een groot probleem
In [CITY] is lawaai een groot probleem
[CITY] is een schone stad
De gemeente [CITY] besteedt haar geld op een verantwoordelijke manier

[ROTEER DE 2 LAATSTE VRAGEN NIET EN ZORG DAT ZE ACHTERAAN BLIJVEN]
I
J

U bent tevreden met het wonen in [CITY]
In de komende vijf jaar zal het prettiger worden om in [CITY] te wonen

Q3

Kunt u voor mij bij elk van de volgende stellingen, die ik ga oplezen,
vertellen of dit altijd, soms of nooit op u van toepassing is?
[OPLEZEN – Roteren - SLECHTS 1 ANTWOORD PER REGEL]

Altijd ........................................................................................4
Soms ......................................................................................3
Zelden ....................................................................................2
Nooit .......................................................................................1
[Weet niet / Geen antwoord] .............................................. 9
A
B
C

U heeft er moeite mee om aan het eind van de maand uw rekeningen te betalen
U voelt zich veilig in de buurt waar u woont
U voelt zich veilig in [CITY]

DEMOGRAPHICS
D1. Geslacht
(VRAAG NIET - DUID AAN WAT PAST)
Man...................................................................................1
Vrouw ...............................................................................2
D2. Hoe oud bent u?
[_][_]
[99]

jaren oud
[WEIGERT/GEEN ANTWOORD]

D3. Hoe oud was u toen u uw voltijdse opleiding hebt beëindigd?
(Vul in DE LEEFTIJD WAAROP DE OPLEIDING WERD BEEINDIGD)
[_][_] jaren oud
[ 9 9 ] [WEIGERT/GEEN ANTWOORD]
[ 0 1 ] [NOOIT VOLTIJDS ONDERWIJS GENOTEN]
[ 0 0 ] [NOG IN VOLTIJDS ONDERWIJS]

D4. Met betrekking tot uw huidige beroep, zou u zeggen dat u zelfstandig ondernemer, in loondienst,
arbeider bent of zou u zeggen dat u geen professionele activiteit heeft? Betekent dit dat u één van
de volgende bent...
[INDIEN EEN ANTWOORD WERD GEGEVEN OP DE HOOFDCATEGORIE, LEES DE
RESPECTIEVELIJKE SUBCATEGORIEEN VOOR]
- Zelfstandig ondernemer
Æ i.e. :
- Boer, boswachter, visser........................................... 11
- winkelier, handwerker ............................................... 12
- Vakman (advocaat, arts, boekhouder, architect, ...) . 13
- Bestuurder van een bedrijf ........................................ 14
- andere ....................................................................... 15
- In loondienst
Æ i.e. :
- Vakman (arts, advocaat, boekhouder, architect)....... 21
- Algemene directie, bestuur, topmanagement ........... 22
- middenkader,............................................................. 23
- Ambtenaar................................................................. 24
- Administratief medewerker........................................ 25
- andere in loondienst (verkoper, verpleegster, etc...). 26
- andere
........................................................... 27
- Handarbeider
Æ i.e. :
- opzichter / voorman (team manager, etc...) .............. 31
- Handarbeider ........................................................... 32
- ongeschoold handarbeider........................................ 33
- andere
........................................................... 34
- Zonder een professionele activiteit
Æ i.e. :
- huisvrouw/-man ......................................................... 41
- student (volltijds) ....................................................... 42
- gepensioneerd ......................................................... 43
- werkzoekend ............................................................. 44
- andere ....................................................................... 45
- (Weigert)
..................................................................................... 99

D5.

Welke van de volgende uitspraken is op u van toepassing?
(SLECHTS ÉÉN UITSPRAAK TOEGESTAAN. KIES DE EERSTE DIE VAN TOEPASSING IS, DENK
AAN DE HUIDIGE 25 LIDSTATEN VAN DE EU.)
- Mijn ouders en ik zijn geboren in Nederland. ................. 1
- Ik ben buiten de EU geboren. ......................................... 2
- Ik ben in een ander land van de EU geboren. ................. 3
- Ik ben geboren in Belgie en minstens één van mijn ouders is buiten de EU geboren.

4

- Ik ben geboren in Belgie en minstens één van mijn ouders is in een ander land binnen
de EU geboren. ................................................................ 5
- [Weet niet / Geen antwoord] .......................................... 9
D5_NONEU. Welke van de volgende uitspraken is op u van toepassing?
(SLECHTS ÉÉN UITSPRAAK TOEGESTAAN. KIES DE EERSTE DIE VAN TOEPASSING IS, DENK
AAN DE HUIDIGE 25 LIDSTATEN VAN DE EU.)
- Mijn ouders en ik zijn geboren in Nederland. ................. 1
- ?????????? .................................................................... 2
- ?????????? ..................................................................... 3
- [Weet niet / Geen antwoord] .......................................... 9
D6. Om beter te kunnen inschatten naar welk deel van de stad u heeft verwezen, willen we u verzoeken ons
te vertellen in welk deel van de stad u woont. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om onze
resultaten in kaart te brengen. Kunt u ons vertellen wat de postcode is van het gebied waar u woont?
POSTCODE: ........................................................... ______
[Weet niet / Geen antwoord] ....................................... 9999
D8. Hiermee is het interview beëindigd. Het is mogelijk dat Gallup in de toekomst opnieuw contact wil
opnemen met een aantal personen om enige aanvullende vragen te stellen. Vind u het goed dat wij u
opnieuw opbellen om meer te weten te komen over uw gedachten en meningen?
Ja......................................................................................1
Nee. ..................................................................................2
(Weigert.)..........................................................................3
(Weet niet / Geen antwoord) ............................................9

Als code 1 in D8, vraag:
D9. Mag ik weten hoe u heet, zodat een Gallup-interviewer u de volgende keer gemakkelijker kan bereiken?
NAAM: _________

