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Uitslag op stellingen van 19 juni j.l. tijdens de presentatie in de Wieksjlaag
STELLINGEN over het ontwerpproces
De creativiteitsessie was nuttig.................................................................................................... Ja 100% Nee 0%
Uw mening is gehoord bij de overlegtafel.................................................................................. Ja 100% Nee 0%
Er was te weinig tijd om tijdens de creativiteitssessie keuzes te maken..................................... Ja 100% Nee 0%
STELLINGEN over de kern van Beringe
De behoefte van de Beringse gemeenschap is leidend............................................................. Ja 100% Nee 0%
Ruimtes moeten zo worden ingericht dat ontmoeten tussen jong en oud wordt bevorderd ... Ja 100% Nee 0%
De vraag naar ruimtes is belangrijker dan het aanbod............................................................... Ja 100% Nee 0%
Moeten alle ruimtes voor Beringe behouden blijven................................................................. Ja 89% Nee 11%
Alle ruimtes moeten gebruikt kunnen worden voor de vijf O’s.................................................. Ja 89% Nee 11%
Thematische benadering van de ruimtes is beter dan een programmatische benadering........ Ja 80% Nee 20%
Dagopvang in de voormalige parochie kàn een goed alternatief zijn....................................... Ja 100% Nee 0%
De dagopvang voor ouderen kan breder ingezet worden als er geen dagopvang is (o.a. jwb).... Ja 95% Nee 5%
STELLINGEN over de openbare ruimte
Veiligheid is het belangrijkste uitgangspunt voor de herinrichting van de kern.......................... Ja 98% Nee 2%
Er is voldoende groen in de kern.............................................................................................. Ja 25% Nee 75%
De kiosk moet een onderdeel worden van de openbare ruimte.............................................. Ja 45% Nee 55%
Er mag geen gemotoriseerd verkeer door het centrum van Beringe......................................... Ja 5% Nee 95%
De Kanaalstraat tussen Frans Korsten en Mat Basten moet verkeersluwer worden
gemaakt.................................................................................................................................... Ja 100% Nee 0%
Vernauwen van de Kanaalstraat eventueel met een slinger is een optie................................... Ja 98% Nee 2%
Parkeren in de kern van Beringe is geen probleem.................................................................... Ja 95% Nee 5%
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STELLINGEN over de brede school
De traditionele rtl-vakken (rekenen, taal en lezen) moeten in de oude school
gegeven worden........................................................................................................................ Ja 98% Nee 2%
Thema’s als muziek, cultuur en natuur kunnen (o.a. bij gebrek aan ruimte) elders
gegeven worden...................................................................................................................... Ja 100% Nee 0%
De jeugdbibliotheek moet in hetzelfde gebouw zitten als de basisschool (kinderen
moeten over boeken struikelen) ............................................................................................. Ja 73% Nee 27%
Peutergroep moet in hetzelfde gebouw zitten als de basisschool............................................ Ja 95% Nee 5%
De loopafstand naar de Wieksjlaag voor de psz, kdv en de onderbouw is te lang................ Ja 0% Nee 100%
De veiligheid tijdens het oversteken voor de peuters is een belangrijk punt van aandacht.. Ja 100% Nee 0%
Kinderdagverblijf moet in hetzelfde gebouw zitten als de basisschool.................................. Ja 0% Nee 100%
Kinderdagopvang van 0-2 jaar en van 2-4 jaar mag losgekoppeld worden.......................... Ja 80% Nee 20%
Kinderen ophalen / brengen met auto kan aan St. Josephstraat........................................... Ja 75% Nee 25%
Ouders die hun kinderen brengen / halen worden moet gebruik maken van de
parkeerplaats achter de Wieksjlaag....................................................................................... Ja 100% Nee 0%

