
Het GBP (Het Gewestelijk Bestemmingsplan) wordt geactualiseerd 
om het aan te passen aan de nieuwe uitdagingen van de stad en de 
evolutie van de stedelijke omgeving. We willen graag jouw mening 
kennen over dit project en over wat we ermee willen bereiken.

Geef jouw mening:

https://gbp2024.brussels

   

Je kan antwoorden van 26 Augustus tot 15 Oktober
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Handleiding
Om deel te nemen aan de enquête voor het GBP

https://gbp2024.brussels/nl


Meer over de publieke raadpleging 
GBP 2024

Waarom?

Wat?

Hoe?

Doel?

Voor de eigenlijke wijziging van het GBP begint, vragen wij de mening van 
zoveel mogelijk mensen, zodat wij een representatief beeld van het 
Brussels Gewest krijgen.

Publieke raadpleging (online). 

Je kan deelnemen via computer, smartphone of tablet.

Zoveel mogelijk reacties ontvangen van een zo breed mogelijk publiek.
De raadpleging is verdeeld in 5 thema's, je kan vrij kiezen welk thema van 
de enquête je wil beantwoorden. Je kan zeker ook alle vragen over alle 
thema's beantwoorden. Er is geen verplichting om alle thema’s te 
beantwoorden.

Groen netwerk

De evenwichtige stad

Verdichting en ontdichting

Mobiliteit

Stadslandbouw

De 5 thema’s van de raadpleging
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Klik hier voor de enquête:

https://gbp2024.brussels 

! HEEL BELANGRIJK! Als verschillende mensen de enquête vanaf 
dezelfde computer willen invullen, moet u zich VOOR ELKE NIEUWE 
DEELNEMER afmelden - zie blz. 10.

Homepagina van de enquête

KLIK HIER 
OM DEEL 

TE NEMEN
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KLIK HIER VOOR 
HET MATERIAAL 

TER 
ONDERSTEUNING

https://gbp2024.brussels
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PAGINA MET KORTE UITLEG OVER DE 5 THEMA’S
Voor je de enquête start, stellen we kort de 5 thema’s voor omdat 
het belangrijk is dat deelnemers toch begrijpen wat de 5 thema’s 
zijn voor ze beginnen te antwoorden.

KLIK HIER OM DE 
VRAGEN TE 

BEANTWOORDEN

KLIK OP 
 OM DE UITLEG IN 

VIDEO TE ZIEN



JE KAN VRIJ KIEZEN MET WELK 
THEMA JE BEGINT. JE KAN ER EEN OF 

MEERDERE BEANTWOORDEN.
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Accepteer de voorwaarden 
(conform AGV/GDPR) zodat we 
je mening mogen gebruiken

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 donker 

(= geselecteerd).

Iets wijzigen:
• Voor enkele keuzevragen: 

Klik op een andere knop.

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

Klik daarna op Indienen
En antwoord op dezelfde 
manier op de volgende 
vragen.
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We willen graag jouw 
tevredenheid weten over de 5 
thema’s

Daarna vragen we je welke 
thema’s voor jouw de 
belangrijkste zijn



Alle onderwerpen hebben 
dezelfde structuur:

Een inleidende tekst over het 
onderwerp.

Tevredenheidsvragen of 
-verklaringen aan de hand 
waarvan wij kunnen bepalen 
in hoeverre u het ermee eens 
of oneens bent.

De thema's zijn één of meer 
bladzijden lang. Het langste 
thema is de evenwichtige 
stad.

 

Kaarten: 

Sommige vragen hebben een 
kaart waarop je punten kunt 
zetten.

Klik op de plaats waar je een 
punt wilt plaatsen. Je kan ook 
eerst inzoemen. Je kan het 
punt ook verslepen.

Selecteer het onderwerp.

Schrijf een korte verklaring.

Je kunt zoveel punten zetten 
als je wilt.

Een vergissing? Dubbelklik 
op een punt om het te 
verwijderen. 7

Inleiding over 
het thema



Onderaan de pagina klik je 
op «Volgende pagina» of  
«Indienen»
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*Onder de kaart vind je 
tekstvelden om meer uitleg te 
geven bij je keuze als je wil.

Je kan meerdere antwoorden 
aanduiden.

Leg ze liefst uit met een punt op de 
kaart.

Als je liever niet de kaart gebruikt, 
kan het onder de kaart



Je kan nu een ander 
thema kiezen om het te 

beantwoorden

Er verschijnt een 
bericht om je te 
bedanken en met de 
vraag om nog voor 
een ander thema te 
antwoorden.

! BELANGRIJK!

Je blijft antwoorden 
met hetzelfde profiel. 
Het is dus belangrijk 
dat een en dezelfde 
persoon verder 
antwoordt.

Als u wilt dat iemand 
anders de enquête 
invult, moet u zich 
eerst afmelden zoals 
uitgelegd op de 
volgende pagina.
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! ZEER BELANGRIJK !

Als meer dan één persoon vanaf dezelfde computer aan de enquête 
deelneemt, moet je ervoor zorgen dat je je afmeldt voor een nieuwe 

persoon begint te antwoorden.

1. Klik op de 3 lijnen rechts boven.

2. Klik op “Uitloggen”

3. Je komt nu op het startscherm en iemand anders kan de 
enquête invullen



DANK U

Dankzij uw inbreng hebben we nu een beter idee van de 
prioriteiten voor elk van de thema’s voor de aanpassing van het 

GBP 2024

Hulp nodig bij het invullen van de enquête? 

Stuur ons een mail:

participer@createlli.com

11

mailto:participeer@createlli.com

