thema
Armoede
Cultuur en vrije tijd

Mobiliteit

Natuur, milieu en energie

295 gemeenten
Zwemmen in eigen gemeente
Sporten in eigen gemeente
Zwemmen of sporten in een andere gemeente
bijwonen sportevenement in de eigen gemeente of in andere
gemeente
Bezoek speeltuin of speelplein in de eigen gemeente of in een
andere gemeente
Bezoekers van een plein-, parkevenement of zomerfestival in de
eigen gemeente of in een andere gemeente
bijwonen culturele activiteit in de eigen gemeente of in een andere
gemeente
Bibliotheekbezoek in de eigen gemeente of in een andere
gemeente
winkelen
bezoek uitgaansgelegenheden in de eigen gemeente of in een
andere gemeente
bezoek restaurant, brasserie, eetcafé in de eigen gemeente of in
een andere gemeente

308 gemeenten en steden
Inwoners met betalingsmoeilijkheden
Sportparticipatie
Tevredenheid over sport- en recreatievoorzieningen
Tevredenheid over culturele voorzieningen
Voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken voor de jeugd

bioscoopbezoek

Voldoende activiteiten voor ouderen

bezoek podiumkunsten

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen

Bibliotheekbezoek

Voldoende winkelvoorzieningen in de buurt

Voldoende activiteiten voor kinderen en jongeren

Tevredenheid over de shopping- en winkelvoorzieningen

tevredenheid over veilig spelen in de buurt
winkelen in de stad

Tevredenheid over uitgaansgelegenheden
Tevredenheid over aanbod aan restaurants en eetcafés

bezoek uitgaansgelegenheden

bezoek restaurant, brasserie, eetcafé
Voldoende fietspaden in de gemeente
Fietsvriendelijk karakter van de buurt
Aangenaam fietsen
Bereikbaarheid van het centrum van de stad met de fiets en het
openbaar vervoer
Tevredenheid over de staat van de wegen, voet- en fietspaden in de Tevredenheid over de staat van de wegen, voet- en fietspaden in de
gemeente
stad
Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding: per Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding: per
vervoersmiddel
vervoersmiddel
Gebruik openbaar vervoer in eigen gemeente

Bezoek bos, park, of groenzone in eigen gemeente of in een andere Milieubewust handelen
gemeente
Bereidheid tot ecologisch gedrag
Betaalbaarheid energie en water

Onderwijs en vorming
Overheid

13 centrumsteden
Subjectieve armoede
bijwonen sportevenement
Bezoek park, speeltuin of speelplein
Bezoekers van een plein-, parkevenement of zomerfestival
Bezoekers van musea, tentoonstellingen of historische plaatsen

Betaalbaarheid schoolkosten
Tevredenheid over de (fysieke of digitale) dienstverlening
Vertrouwen in pers en media

Gebruik informatiekanalen
Bereidheid om mee te praten over de stad

Vervoermiddelenbezit
Voldoende openbaar vervoer in de buurt
Veilig fietsen
Veilig verplaatsen voor kinderen
Voldoende parkeerplaatsen
Verplaatsingen in de vrije tijd
Dominant vervoersmidded voor verplaatsingen tussen woonplaats
en werk, school of opleiding
Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding:
tijdsduur en afstand
Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden
Zicht op groen vanuit de woning
Voldoende groen
Tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen
Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen
Voldoende aanbod kleuter- en lager onderwijs
Tevredenheid over de onderwijsvoorzieningen
Spreiding van informatie
Tevredenheid over de loketvoorzieningen
Consultatie van bewoners
Vertrouwen in overheden (federale, Vlaamse, Europese, lokale)
Vertrouwen in het gerecht en de politie

thema
Samenleven

Wonen en woonomgeving

Zorg en gezondheid

295 gemeenten
Contacten met buurtbewoners
Zorg dragen voor elkaar

13 centrumsteden
Intensiteit van contacten
Mantelzorg geven
Mantelzorg krijgen
Sociale integratie in de buurt (index)
Vertrouwen in de medemens
Actieve betrokkenheid van de burger
Actief in bewonersgroep
Vrijwilligerswerk
Participatie in het verenigingsleven

Deelname aan buurtactiviteiten
Staat van de woning
Structurele problemen in de woning
Tevredenheid over de staat van de wegen, voet- en fietspaden in de Hinder in de woning
gemeente
Netheid van het stadscentrum
Uitstraling van de gebouwen in de buurt
Uitstraling van straten, pleinen, parken, monumenten en gebouwen
in de stad
Tevredenheid over de staat van de wegen, voet- en fietspaden in de
stad
Betaalbaarheid van het wonen: betalingsmoeilijkheden
Verhuismotieven

Gebruik maken van kinderopvang

Voldoende huisartsen
Voldoende zorgvoorzieningen voor ouderen in de buurt
Subjectieve gezondheid
Psychische Gezondheid
Actief bewegen
Betaalbaarheid gezondheidszorg
Betaalbaarheid van kinderopvang

308 gemeenten en steden
Tevredenheid over het contact in de buurt
Houding tegenover verschillende culturen
Algemeen onveillgheidsgevoel
Mijdgedrag op bepaalde plekken
Buurthinder
Buurtproblemen: lastig gevallen worden op straat
Buurtproblemen: lawaaihinder
Buurtproblemen: milieuhinder
Buurtproblemen: vandalisme

Buurtproblemen: verkeershinder
Comfortniveau van de woning
Private buitenruimte aan de woning
Internetaansluiting
Duurzaamheid van de woning
Tevredenheid over de woning
Netheid van straten en voetpaden in de buurt
Fierheid over de gemeente/ stad
Tevredenheid over de buurt
Tevredenheid over de gemeente / de stad
Tevredenheid over wonen in de gemeente/stad
Betaalbaarheid van het wonen: woonquote
Verhuisintentie
Voldoende kinderopvang
Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen
Tevredenheid over kinderopvang
Tevredenheid over ouderenvoorzieningen

