Handleiding
voor het invullen van de enquête over het Territorium Noord

Het Territorium Noord is in volle ontwikkeling.
Om een gedeelde visie te ontwikkelen voor dit gebied vindt
momenteel een participatietraject plaats waarbij mensen hun mening
kunnen geven over hun wijk.

Dit kan op:
www.territoriumnoord.brussels

Invullen van de online bevraging is mogelijk van
9 november tot 7 december 2020.

Hoe zorgen we voor een gedeelde visie voor het
Territorium Noord?
Publieke bevraging
Waarom?
Wat?

Hoe?
Doel?

Belangrijk om de mening van zoveel mogelijk mensen te verzamelen
zodat we een gedeelde visie kunnen ontwikkelen voor het gebied.

Publieke bevraging (online).

Deelnemen kan zowel met een computer, smartphone als met een tablet.

Zoveel mogelijk input krijgen van zoveel mogelijk doelgroepen.
De bevraging is opgedeeld in 8 thema’s zodat men zelf kan kiezen voor
welk thema de bevraging in te vullen. Het is uiteraard mogelijk de vragen
te beantwoorden voor alle thema’s.

De 8 thema’s van de bevraging
Huisvesting en
stadsvernieuwing

Economie en tewerkstelling

Openbare ruimte en parken

Inclusie

Mobiliteit

Duurzame ontwikkeling en
klimaatverandering

Publieke voorzieningen en
sociale cohesie

Cultureel erfgoed

Klik hier voor de enquête:
https://territoriumnoord.brussels

! ERG BELANGRIJK ! Als je vanop dezelfde computer verschillende
mensen de enquête laat invullen, moet je NA ELKE NIEUWE
DEELNEMER UITLOGGEN – zie p. 10.

KLIK HIER

Voorwaarden aanvaarden
(GDPR, we mogen
je mening gebruiken)

CAPTCHA: eventueel
de beeldenpuzzel
oplossen
(bewijs dat je geen
robot bent ☺)
Klik dan op ‘starten’.

De vragen met een sterretje *
zijn verplicht.
Voor sommige vragen kan je
meerdere keuzes aanduiden.
Als je op een knop klikt,
wordt hij donkergrijs
(= geselecteerd).
Iets wijzigen:
•

Voor enkele keuzevragen:
Klik op een andere knop.

•

Voor meerkeuzevragen: Klik
nogmaals op de knop, dan
wordt hij weer rood.

Klik op ‘indienen’
en beantwoord de volgende
pagina’s op dezelfde manier.

PROFIEL VRAGEN

De bevraging is opgedeeld in
8 thema’s die hier kort
worden uitgelegd.

Eerst vragen we wat voor jou,
in het dagelijkse leven, de
belangrijkste thema’s zijn in
het Territorium Noord.

Daarna willen we graag
weten hoe tevreden je bent
over deze 8 thema’s.
Indien je ontevreden bent
voor een bepaald thema,
verschijnt er een boodschap
dat je vraagt om dan de
enquête in te vullen voor dat
onderwerp.

Kies een thema waarvoor
je graag de vragen zou
beantwoorden

Alle 8 thema’s hebben
dezelfde structuur:
Een korte introductie over het
onderwerp.
Eventueel een link met meer
informatie over het
onderwerp.

Vragen over voldoening of
stellingen waarbij we willen
weten of je akkoord gaat of
niet.

Kaarten:
Sommige vragenlijsten
hebben een kaart waar je
punten kan opzetten.

Klik op de plaats waar je een
punt wil zetten.
Selecteer het onderwerp.
Schrijf een beetje uitleg.
Je kan zo veel punten zetten
als je wil.
Foutje? Dubbelklik op een
punt om het uit te wissen.

Aan het einde van elk thema
is er telkens een open vraag:
“Is er iets dat verband houdt
met (het thema) in het TN
waar we zeker rekening mee
moeten houden?
Wanneer je klaar bent met
het beantwoorden van de
vragen, klik dan op
“Indienen”.

Klik op het thema
waarvoor je vervolgens de
vragen wil beantwoorden

Er verschijnt nu
een boodschap
waarbij je bedankt
wordt voor het
invullen van de
vragen. Je kan nu
klikken op een
ander thema en
ook de vragen van
dat thema
beantwoorden.

! BELANGRIJK!
Als je de enquête
wil laten invullen
door iemand
anders, moet je
eerst UITLOGGEN
(zie uitleg op de
volgende pagina).

! ERG BELANGRIJK !
Als je vanop dezelfde computer verschillende personen laat
deelnemen, moet je VOOR ELKE NIEUWE DEELNEMER
UITLOGGEN.
1. Klik op de 3 streepjes bovenaan rechts.

2. Klik op “Uitloggen”

3. Je komt opnieuw bij het startscherm terecht en kan de
bevraging weer invullen.

BEDANKT
Dankzij jouw medewerking hebben we nu een beter idee van wat
iedereen wil en zijn we een stap dichter bij een gedeelde visie
voor het Territorium Noord.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van de bevraging?

U kan ons elke weekdag bereiken van 09:00 tot 13:00 uur op

03 225 51 66
Of u kan mailen naar:

participeer@createlli.com

