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526 Gezinnen uit Drongen
deelden hun mening in deze bevraging



 

66% van de gezinnen vindt dat er vandaag onvoldoende 
voorzieningen zijn voor fiets & voetgangers 

 

85% van de gezinnen voelt zich onvoldoende geïnformeerd over 
de verschillende projecten (vrachtroute, op/afrit, Bostoen, Booiebos)

 
 

Drongenaars hebben 3 grote bezorgdheden 

 

63% van hen zegt vandaag reeds geluidsoverlast te ervaren 
in hun buurt of straat



 
 

Drongenaars hebben weet van de dossiers 
maar voelen zich veel te weinig geïnformeerd

Heraanleg op- en afrittencomplex E40 Drongen

Uitbreiding bedrijventerrein Bostoensite

Infrastructuurwerken N466

Vrachtroutenetwerk langs de N466

GRUP Booiebos: uitbrieding industriezone Baarle
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Bij welke projecten wonen de bevraagde Gezinnen?

N466 Heraanleg op-en
afrittencomplex E40

Drongen

Bostoensite Uitbreiding
industriezone
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Dit is echter belangrijk want 83% van de gezinnen
woont in de buurt van één van de projecten



 

63% van de gezinnen (2 op 3) zegt vandaag reeds 
geluidsoverlast in hun buurt of straat te ervaren

 
 

Drongenaars ervaren vandaag reeds 
veel geluidsoverlast 

 

34% van de gezinnen ervaart vandaag in hun buurt 
trillingen ten gevolge van zwaar vervoer of busverkeer 

 

 11% van de gezinnen heeft regelmatig last van geurhinder



 

De N466 is voor 74% van de gezinnen
een belangrijke gezinsweg

60%
om naar gent te fietsen

25%
voor de link Baarle-Drongen

44%
voor de oversteek naar

voor voor voor

de andere kant van Drongen



 

66% van de gezinnen vindt dat er in hun buurt vandaag
onvoldoende voorzieningen zijn voor fiets & voetgangers 

 
 

Drongen heeft onvoldoende voorzieningen
voor fiets & voetgangers

 

20% van de gezinnen laat hun kinderen niet 
naar school of hobby fietsen omdat het te onveilig is



 

Slechts 11% van de gezinnen gebruikt regelmatig het openbaar 
vervoer 

 
 

Drongen heeft te weinig openbaar vervoer

 

1 op 4 gezinnen gebruikt het openbaar vervoer niet 
omdat er onvoldoende aanbod is


