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Voorwoord
Het Agentschap Binnenlands Bestuur is afgelopen jaren aan de slag gegaan met de kennis en informatie
die het vanuit haar kerntaken in huis heeft. Sprekende voorbeelden van data- en informatieplatformen
die ABB ontwikkelt, zijn de BBC-profielen, Lokale Besluiten als geLinkte Open Data (LBLOD), de Lokale
Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) én de Gemeente-Stadsmonitor.
De Gemeente-Stadsmonitor groeide op vijf jaar tijd uit van de Stadsmonitor tot een overkoepelend
data- en kennisplatform voor elk lokaal bestuur. Met enige trots stellen we u de nieuwe GemeenteStadsmonitor 2021 voor, die meer dan 300 indicatoren uit registerdatabanken combineert met meer
dan 100 indicatoren uit de burgerbevraging.
De combinatie van register- en surveyindicatoren vormt een unieke bron voor lokale besturen. De set
dekt heel Vlaanderen af en benchmarking naar keuze is mogelijk. Bovendien zijn de indicatoren uit de
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor en het Cijferboek Vlaamse Rand opgenomen in het
dataportaal, zodat de gebruiker alle lokale data op één nieuw online data-kennisplatform kan
raadplegen.
Met verschillende producten op maat willen we lokale besturen en iedereen die met de cijfers aan de
slag wil gaan, ondersteunen. Dat moet er concreet toe leiden dat elke gemeente met een druk op de
knop een rapport kan downloaden of zelf een eigen indicatorenset kan samenstellen.
In dit rapport ‘Jouw gemeentescan’ brengen we een selectie van bijna 200 relevante
omgevingsindicatoren in beeld. Dit rapport werpt zo een eerste blik op jouw gemeente.
Dank aan de collega’s van Statistiek Vlaanderen, die als vertrouwenspartij optraden in de
burgerbevraging en die instaan voor de aanlevering van een deel van de registerstatistieken.
Samen gaan we voor sterker datagedreven besturen!
We wensen je veel leesplezier,

Jeroen Windey
Administrateur-generaal
Agentschap Binnenlands Bestuur
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Jouw gemeentescan
Welke evoluties stellen we vast voor beleidsthema’s zoals wonen, veiligheid en mobiliteit? Welke
financiële middelen zetten lokale besturen in voor hun werking? Hoe tevreden zijn de inwoners over
de voorzieningen in hun gemeente of stad?
Het rapport ‘Jouw gemeentescan’ brengt 178 kernindicatoren, verspreid over 13 beleidsrelevante
thema’s, in beeld aan de hand van grafieken, kaarten en bijhorende omschrijvingen per indicator. Als
benchmark wordt ‘Vlaams Gewest’ opgenomen. Dit rapport werpt zo een eerste snelle blik op jouw
gemeente.
Je vindt in dit rapport zowel indicatoren uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor als
indicatoren afkomstig uit geregistreerde databanken, zoals inwonersaantallen, het aantal plaatsen in
de kinderopvang en de verkoopprijzen van huizen en appartementen.
In 2020 organiseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Statistiek Vlaanderen
de bevraging Gemeente-Stadsmonitor. De Stadsmonitor richt zich op de dertien centrumsteden en
werd in 2020 voor de zevende keer uitgevoerd. De Gemeentemonitor richt zich op de 287 andere
Vlaamse gemeenten en steden (vóór de fusies van 1 januari 2019 nog 295 gemeenten) en werd in 2020
voor de tweede keer georganiseerd. Beide bevragingen werden voor deze editie van de GemeenteStadsmonitor maximaal op elkaar afgestemd. Bijgevolg hebben we een groot aantal survey-indicatoren
voor elke Vlaamse gemeente. Je vindt beide vragenlijsten op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.
Naast de survey-indicatoren bevat de Gemeente-Stadsmonitor ook indicatoren uit geregistreerde
databanken. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om indicatoren uit databanken van andere (Vlaamse en
federale) overheidsinstanties. In een publicatiekalender houden we bij voor welke indicator op welk
moment nieuwe data beschikbaar zullen zijn. Voor een groot aantal indicatoren werken we samen met
Statistiek Vlaanderen voor de aanlevering van de data.
Dit rapport ‘Jouw gemeentescan’ zal net als de online toepassing regelmatig bijgewerkt worden om
helemaal up-to-date te blijven. Daarnaast zijn er nog heel wat meer cijfers raadpleegbaar. Wil je graag
een zicht op de interne organisatie van jouw bestuur? Of wil je graag een rapport op maat samenstellen
en jouw gemeente vergelijken met je buurgemeenten of met vergelijkbare gemeenten? De interactieve
toepassing kan je raadplegen via gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.
Hilde Schelfaut en Jef Smulders - Eindredactie
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Wat is de Gemeente-Stadsmonitor?
Data, informatie en kennis zijn essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. Het
Agentschap Binnenlands Bestuur biedt daarvoor verschillende lokale beleidsmonitoren aan, zoals de
BBC-toepassingen en de Gemeente-Stadsmonitor.
De Gemeente-Stadsmonitor bevat meer dan 300 omgevingsindicatoren, waarvan er ruim 100 worden
verzameld door middel van een driejaarlijkse burgerbevraging. Bovendien zijn de indicatoren uit de
Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor (LIIM) en het Cijferboek Vlaamse Rand opgenomen in het
dataportaal. Deze indicatoren geven elk lokaal bestuur een uitstekend zicht op de staat van de
gemeente of stad.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil met deze beleidsmonitor elk lokaal bestuur ondersteunen om
betere beleidsbeslissingen te nemen. Iedereen kan ermee aan de slag om het strategisch beleid van
gemeenten en steden te analyseren, te onderbouwen en sterker te maken. Samen gaan we voor sterker
datagedreven besturen!
De nieuwe Gemeente-Stadsmonitor is digitaal beschikbaar op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.
Dit data- en kennisplatform biedt voor elke gemeente een online steekkaart aan. Daarnaast kan je er
dit rapport ‘Jouw gemeentescan’ en een samenvatting per thema downloaden. Op de themapagina’s
vind je al enkele markante resultaten en krijg je zicht op welke indicatorenset er beschikbaar is. Via de
interactieve datatoepassing kan je zelf met het cijfermateriaal aan de slag en vergelijkingen maken
tussen verschillende gemeenten.
Onderstaande tabel geeft weer hoeveel indicatoren er per thema zijn.
Thema
Burgerbevraging
Basisthema’s
Armoede
Cultuur en vrije tijd
Demografie
Economie
Klimaat, milieu en natuur
Lokaal bestuur
Mobiliteit
Onderwijs en vorming
Ruimte
Samenleven
Werk
Wonen en woonomgeving
Zorg en gezondheid
Specifieke thema’s
COVID
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Integratie
Vlaamse Rand

Indicatoren uit
registerdatabanken
0

Indicatoren
uit de
burgerbevraging
140

16
15
39
21
19
25
8
31
10
2
20
15
19

2
29
3
3
13
15
20
2
5
34
2
22
12

18
44
42
24
32
40
28
33
15
36
22
37
31

43
33
68
107

49
26
7
0

92
59
75
107
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Totaal
140

Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor
Is het leuk wonen in mijn buurt? Kan ik veilig fietsen in mijn gemeente of stad? Ben ik tevreden over
de voorzieningen? Bij bijna 400.000 Vlamingen viel in september 2020 een bevraging over hun
gemeente of stad in de brievenbus.
Voor inwoners is de driejaarlijkse burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor een kans om hun mening
te geven over beleidsrelevante thema’s. Het Agentschap Binnenlands bestuur peilt naar tevredenheid,
participatie en gedrag, en dat over heel uitlopende thema's heen: van samenleven over mobiliteit tot
wonen en klimaat.

Hoe verliep de burgerbevraging?
De burgerbevraging startte (na corona-uitstel) op 9 september 2020 in de gemeenten en op 17
september 2020 in de centrumsteden. De respondenten kregen eerst de kans om een digitale vragenlijst
in te vullen. De respondenten die de vragenlijst, na een eerste herinnering, niet digitaal hadden
ingevuld, kregen een papieren versie aangeboden.
Zending

Datum bezorging brief
Gemeentemonitor

Datum bezorging brief
Stadsmonitor

Inhoud

Aantal
verzonden

1

9 / 10 september 2020

16 / 17 september 2020

Uitnodigingsbrief met link
naar online vragenlijst

377.530

2

16 / 17 september 2020

23 / 24 september 2020

3

7 / 8 oktober 2020

14 / 15 oktober 2020

4

14 / 15 oktober 2020

-

5

Vanaf eind november

Vanaf begin december

Herinneringsbrief met link
naar online vragenlijst
Herinneringsbrief met
schriftelijke vragenlijst en
link naar online vragenlijst
Herinneringsbrief met link
naar online vragenlijst
Bedankkaartje en
geschenkbon

377.530
346.114
219.414
7.500

Wie werd bevraagd?
In elke Vlaamse gemeente werd een representatief staal van de inwoners van 17 tot en met 85 jaar
bevraagd, zodat voor elke gemeente statistisch betrouwbare uitspraken mogelijk zijn. In totaal werden
voor alle 300 gemeenten samen 377.530 personen gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek.
De steekproeftrekking gebeurde door het Rijksregister en dit op basis van een steekproefplan. De
steekproef is gebaseerd op een impliciete stratificatie: de populatielijst werd geordend volgens geslacht,
leeftijd en nationaliteit, waarna systematisch eenheden werden geselecteerd. Stel bijvoorbeeld dat er
in een gemeente van 50.000 inwoners 500 mensen geselecteerd moeten worden. De sprong is dan
gelijk aan 100. Er wordt een toevalsgetal (t) getrokken tussen 1 en 100. De steekproef bevat dan de
elementen t, 100+t, 200+t… Elke inwoner had op die manier evenveel kans om aan het onderzoek deel
te nemen. Dit is een eerste voorwaarde voor representativiteit van de respons. Zo zijn voor elke
gemeente statistisch betrouwbare uitspraken mogelijk over de tevredenheid, het gedrag en de
participatie van inwoners.
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Vertrouwelijkheid van persoonsgegevens staat voorop
Alle persoonsgegevens die in het kader van de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor werden
verzameld, werden verwerkt volgens en beschermd door de vereisten van de Europese en Belgische
privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het
Agentschap Binnenlands Bestuur werkte voor deze bevraging samen met de Vlaamse Statistische
Autoriteit, die als vertrouwenspartij werd aangesteld door het Rijksregister. De Vlaamse Statistische
Autoriteit zorgde voor de verwerking van de adresgegevens voor deze bevraging. Een gespecialiseerd
veldwerkbureau verzorgde het drukwerk en de verzending van de bevraging om de gegevensverwerking
conform de AVG te laten verlopen. Hiertoe kreeg het Agentschap Binnenlands Bestuur een machtiging
van het Rijksregister en sloot het een protocol af tussen de betrokken partijen. De vertrouwelijkheid
van persoonsgegevens kon zo op elk ogenblik worden gewaarborgd.
Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft enkel een gepseudonimiseerd databestand ontvangen om
de resultaten van de burgerbevraging te genereren. Het verwerkt deze gegevens voor de realisatie van
de Gemeente-Stadsmonitor en voor statistische en wetenschappelijke doeleinden. Ze staan voor
beleidsrelevant onderzoek ook ter beschikking van de Vlaamse gemeenten en steden. Alle resultaten
worden altijd uitsluitend op een geaggregeerd niveau gepubliceerd. Er worden nooit individuele
gegevens gepubliceerd.

4 op 10 aangeschreven inwoners nam deel aan de bevraging
Van de 377.530 aangeschreven personen vulden er 150.326 de vragenlijst in. Dit is een brutorespons van
39,8%. Na kwaliteitscontroles door de Vlaamse Statistische Autoriteit bedraagt de nettorespons 36,9%
(139.470 personen). Hiervan vulde 32,0% de vragenlijst schriftelijk in en 68,0% online.
Steekproef

Brutorespons

Nettorespons

Schriftelijk

Online

Totaal

377.530

150.326

39,8%

139.470

36,9%

32,0%

68,0%

Gemeentemonitor

265.401

109.749

41,4%

101.438

38,2%

33,0%

67,0%

Stadsmonitor

112.129

40.577

36,2%

38.032

33,9%

29,5%

70,5%

Wil je weten hoeveel inwoners in jouw gemeente deelnamen? Dan kan je terecht op de themapagina
Burgerbevraging op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.

Representativiteit naar geslacht, leeftijd en nationaliteit
In de steekproef is er een vertekening door de over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen.
- Vrouwen hebben de vragenlijst vaker ingevuld dan mannen.
- Bij de jongere leeftijdsgroepen tot 45 jaar is er een ondervertegenwoordiging. Er zijn minder
personen van deze leeftijdscategorieën onder de respondenten dan in de werkelijke populatie.
- In de leeftijdsgroep van 55 tot 75 jaar daarentegen is er een oververtegenwoordiging. Zij hebben
de vragenlijst vaker ingevuld dan de jongeren.
- Belgen hebben vaker deelgenomen aan de bevraging dan niet-Belgen.
Om de non-responsvertekening door de over- en ondervertegenwoordiging van bepaalde groepen te
ondervangen, worden gewichten berekend voor de uiteindelijke steekproef. Die houden rekening met
de leeftijd/geslacht-verdeling in de gemeenten en met de bevolkingsomvang.
De gewogen steekproef is representatief voor de kenmerken leeftijd en geslacht in elk van de
gemeenten en voor alle 300 gemeenten samen. Voor kenmerken die samenhangen met leeftijd en/of
geslacht zal de gewogen verdeling anders zijn dan de ongewogen verdeling. De (moeilijk of niet te
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bewijzen) assumptie is ook dat de gewogen verdeling een betere weergave biedt van de werkelijke
verdeling dan de ongewogen verdeling. Omdat de kans op non-respons nog samenhangt met vele
andere kenmerken, sluit deze weging niet alle non-responsvertekening uit.
Populatie
(17-85 jaar)

Netto steekproef
(ongewogen)

Verschil

Man

49,5%

46,9%

-2,6%

Vrouw

50,5%

53,1%

2,6%

17-24 jaar

11,1%

9,6%

-1,5%

25-34 jaar

15,6%

12,4%

-3,2%

35-44 jaar

16,1%

14,1%

-2,0%

45-54 jaar

17,2%

17,1%

-0,1%

55-64 jaar

17,5%

21,6%

4,1%

65-74 jaar

13,4%

17,5%

4,1%

75-85 jaar

9,1%

7,7%

-1,4%

Belg

90,4%

94,2%

3,8%

Niet-Belg

9,6%

5,8%

-3,8%

Resultaten binnen een betrouwbaarheidsinterval
Bij onderzoeken die zich baseren op een steekproef om veralgemenende uitspraken te doen, moeten
we rekening houden met een foutenmarge. Zo kan je op grond van een steekproef van 500
respondenten uit een gemeente niet beweren dat 85% van de inwoners tevreden is over een
voorziening. Je kan wel zeggen dat tussen 83% en 88% van de inwoners tevreden is. Dit is het
betrouwbaarheidsinterval. Daarvan kan je met een grote waarschijnlijkheid stellen dat het
populatiepercentage, het werkelijke percentage voor alle inwoners van de gemeente, zich erin bevindt.
Voor nagenoeg alle gemeenten is de respons voldoende groot om betrouwbare en valide uitspraken te
doen. Alleen voor Herstappe is de respons te klein. Voor deze gemeente zijn er daarom geen
surveyresultaten, al worden de resultaten van de respondenten uit Herstappe wel meegenomen voor
het berekenen van de surveyresultaten op het niveau van het Vlaamse Gewest. Voor een paar
gemeenten is de respons aan de lagere kant (130-200 eenheden), maar laten de aantallen toch toe om
uitspraken te doen, rekening houdend met een bredere foutenmarge.
Hoewel we in dit rapport en in de grafieken op onze website geen betrouwbaarheidsintervallen
rapporteren, zijn voor alle surveyresultaten wel betrouwbaarheidsintervallen beschikbaar. Hoe groter
het steekproefaantal, des te smaller het betrouwbaarheidsinterval en des te kleiner de foutenmarge
waarmee rekening gehouden moet worden. Alle betrouwbaarheidsintervallen werden berekend met
een betrouwbaarheid van 95%.
De betrouwbaarheidsintervallen kan je terugvinden op de themapagina Burgerbevraging op gemeentestadsmonitor.vlaanderen.be.

Meer info bij elke survey-indicator?
Wil je weten hoe elke survey-indicator berekend is en welke vraagstelling gebruikt is? Dan kan je terecht
bij het overzicht van de indicatoren op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be. Hier kan je voor alle
survey-indicatoren meer informatie vinden.
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Indicatoren uit geregistreerde databanken
Naast de survey-indicatoren bevat de Gemeente-Stadsmonitor ook indicatoren uit geregistreerde
databanken. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om indicatoren uit databanken van andere (Vlaamse en
federale) overheidsinstanties.
In een publicatiekalender houden we bij voor welke indicator op welk moment nieuwe data
beschikbaar zullen zijn. Op basis van deze kalender gaan we maandelijks na welke indicatoren we van
nieuwe data kunnen voorzien, opdat we altijd de meest recente cijfers kunnen aanbieden. Voor een
groot aantal indicatoren werken we bovendien samen met Statistiek Vlaanderen voor de aanlevering
van de data. Dit is een bijkomende garantie dat we voortdurend het meest recente cijfermateriaal
kunnen voorzien. Ook dit rapport ‘Jouw gemeentescan’ zal regelmatig bijgewerkt worden om helemaal
up-to-date te zijn. Op die manier vormt dit rapport een instrument dat steeds een actueel beeld geeft
van de omgeving van een gemeente of stad. Om te weten welke indicator wanneer van nieuwe data
zal
worden
voorzien,
kan
je
de
publicatiekalender
raadplegen
op
gemeentestadsmonitor.vlaanderen.be.
De selectie van de registerindicatoren in de Gemeente-Stadsmonitor is gebaseerd op drie overwegingen:
- Relevantie: de indicator moet een duidelijk verband houden met het betrokken thema, met de
omgeving waarin een lokaal bestuur werkt of met de interne organisatie.;
- Interpreteerbaarheid: de indicator moet zonder veel interpretatieproblemen de richting van meer
duurzaamheid en meer leefbaarheid aangeven;
- Volledigheid: de indicator moet ertoe bijdragen alle aspecten van de gemeentelijke omgeving
kernachtig in kaart te brengen;
- Data-beschikbaarheid: er moeten data beschikbaar zijn op gemeentelijk niveau.
Wil je weten welke indicatoren in de Gemeente-Stadsmonitor zijn opgenomen? Wil je jouw gemeente
beter leren kennen of jouw gemeente vergelijken met andere gemeenten of gebieden? Dat kan op
gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.
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Benchmarking
Binnen de Gemeente-Stadsmonitor houdt benchmarking in dat je je eigen gemeente kan vergelijken
met een andere gemeente of met een cluster van gemeenten. In onze verschillende producten is
benchmarking een centraal uitgangspunt.
Op de website kan je, op de pagina's Gemeente en Gemeente per thema, je gekozen gemeente
vergelijken met een andere gemeente. Op de pagina Interactieve toepassing bieden we verschillende
benchmarks aan, waaronder buurgemeenten, gemeenten met een gelijkaardig inwonersaantal en de
Belfius-clusters.
In het PDF-rapport ‘Jouw gemeentescan’ is standaard het Vlaams Gewest opgenomen als benchmark.
Er zijn evenwel bijkomende rapporten met een andere benchmark beschikbaar. Momenteel gaat het
om onderstaande benchmarks. Op de volgende pagina’s worden deze benchmarks verder geduid en
telkens geïllustreerd met een kaart. Klik op een benchmark om naar de betrokken pagina te gaan.
-

Provincie
Referentieregio
13 centrumsteden
Vlaamse Rand
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
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Provincie
Het gemiddelde of de mediaan van de gemeenten uit de provincie waartoe de betrokken gemeente behoort.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de benchmarks.
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Referentieregio
Het gemiddelde of de mediaan van de gemeenten uit de referentieregio waartoe de betrokken gemeente behoort. Wil je meer weten over referentieregio’s?
Bekijk de themapagina Referentieregio.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de benchmarks.
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13 centrumsteden
Het gemiddelde of de mediaan van de dertien centrumsteden: Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare,
Sint-Niklaas en Turnhout. Wil je meer weten over de centrumsteden? Bekijk de themapagina Centrumsteden.
Er is enkel een PDF-rapport met deze benchmark beschikbaar voor de dertien centrumsteden. Andere gemeenten kunnen zich vergelijken met de centrumsteden
via de interactieve toepassing.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de benchmarks.
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Vlaamse Rand
Het gemiddelde of de mediaan van de negentien gemeenten van de Vlaamse Rand: Asse, Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Grimbergen, Hoeilaart, Kraainem,
Linkebeek, Machelen, Meise, Merchtem, Overijse, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. Wil je
meer weten over de centrumsteden? Bekijk de themapagina Vlaamse Rand.
Er is enkel een PDF-rapport met deze benchmark beschikbaar voor de gemeenten van de Vlaamse Rand. Andere gemeenten kunnen zich vergelijken met de
Vlaamse Rand via de interactieve toepassing

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de benchmarks.
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het gemiddelde of de mediaan van de negentien gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Wil je meer weten over het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest of wil je de PDF-rapporten voor de Brusselse gemeenten downloaden? Bekijk de themapagina Brussel.

Klik hier om terug te keren naar het overzicht van de benchmarks.
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Leeswijzer
Het rapport ‘Jouw gemeentescan’ telt 178 indicatoren, verspreid over 13 thema’s.
Elk thema start met een samenvattende tabel. Hierin geven we per indicator de meest recente data
voor jouw gemeente, met ‘Vlaams Gewest’ als benchmark.
Voor de indicatoren uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor tonen we, naast een staafgrafiek
en een kaart die de data van 2020 weergeven, ook altijd een evolutiegrafiek. In deze grafiek worden de
resultaten uit de vorige jaargangen van de burgerbevraging opgenomen. Voor de Gemeentemonitor
(lees: voor alle gemeenten exclusief de centrumsteden) kunnen we waar mogelijk twee momenten in
beeld brengen: 2017 en 2020. Voor de Stadsmonitor (lees: voor de centrumsteden) zijn er meer
jaargangen mogelijk. Meer info per indicator vind je ook op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.
De indicatoren uit registerdatabanken worden, op enkele uitzonderingen na, in beeld gebracht aan de
hand van een staafgrafiek en een evolutiegrafiek. De evolutiegrafiek toont data voor de laatste tien
jaren, voor zover de data beschikbaar, relevant en vergelijkbaar zijn. Het meest recente jaar wordt per
indicator boven de grafiek aangegeven. Let wel: het meest recente jaar is niet altijd het huidige jaar.
De bronleverancier bepaalt wanneer een jaarcijfer gepubliceerd wordt. Van zodra dit beschikbaar is,
gaan wij aan de slag om het mee op te nemen in dit rapport en in onze online toepassing. Meer info
per indicator vind je in onze publicatiekalender op gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be.
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Armoede
Hoeveel inwoners in Vleteren hebben een inkomen onder de kritische grens? Hoeveel inwoners ervaren
betalingsmoeilijkheden? Hoeveel kinderen lopen risico op onderwijskansarmoede?
Armoede is de uitsluiting op verschillende levensdomeinen: inkomen, arbeid, wonen, energie, onderwijs,
gezondheidszorg, vrije tijd, enzovoort. Armoede is multidimensionaal en is meer dan een te krap inkomen.
Onderstaande indicatoren gaan allereerst over het aantal inwoners met een zwakkere financiële positie
en over het aandeel inwoners met betalingsmoeilijkheden. Andere indicatoren beschrijven de
gezinssituatie en het risico op kansarmoede bij gezinnen, kinderen en jongeren. Inzicht in deze tendensen
kan het debat over het (lokale) armoedebeleid verder onderbouwen. In een leefbare en duurzame gemeente of stad krijgen
kansarme inwoners kansen om zich te ontplooien, een menswaardig leven te leiden en maatschappelijk te participeren.
Indicator
Inkomen
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner
Inwoners met een verhoogd armoederisico
Inwoners met fiscaal inkomen beneden kritische grens
individuele aangiften
gemeenschappelijke aangiften
Inwoners met sociale bijstandsuitkering
Inwoners met betalingsmoeilijkheden
Inwoners met betalingsachterstand
Inwoners in subjectieve armoede
Inwoners met betalingsmoeilijkheden
Energie-armoede huishoudens
budgetmeters elektriciteit
budgetmeters aardgas
Kinder- en jongerenarmoede
Kansarmoede-index van Kind en Gezin
Onderwijskansarmoede-indicator (OKI)
Kinderen in gezin met zeer lage werkintensiteit
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Vleteren

Vlaams Gewest

16.727 euro

20.625 euro

18,9%
8,1%
4,36%

18,2%
5,4%
3,01%

1,7%
13%
9%

2,0%
13%
10%

13,4
16,2
… per 1.000
toegangspunten

12,6
12,3
… per 1.000
toegangspunten

13,0%
0,46/4
4,2%

12,7%
0,99/4
9,5%

HOEVEEL BEDRAAGT HET GEMIDDELD INKOMEN?
Inkomen is een belangrijk aspect in de strijd tegen armoede. Daarom start dit hoofdstuk met een indicator die een indicatie
geeft van de gemiddelde financiële positie van de inwoners in Vleteren.

Gemiddeld inkomen per inwoner
Wat:
Het totale netto belastbaar inkomen bestaat uit alle netto inkomsten van alle inwoners min de aftrekbare
Bron:
Metadata:

uitgaven. Het totale netto belastbaar inkomen wordt gedeeld door het aantal inwoners om het gemiddelde
per inwoner te bekomen.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner, 2019, in euro

Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner, 2010-2019, in euro

20

HOEVEEL PERSONEN LOPEN EEN VERHOOGD ARMOEDERISICO?
Een zwakkere financiële positie verhoogt het armoederisico. Als het inkomen beneden een kritische grens ligt, is dat risico reëel.
Hoeveel personen lopen dat risico in Vleteren?

Fiscaal inkomen beneden kritische grens
Wat:
Aandeel individuele fiscale aangiften (zonder nulaangiften) met een netto belastbaar inkomen lager dan 10.000
Bron:
Metadata:

euro en aandeel gemeenschappelijke fiscale aangiften (zonder nulaangiften) met een netto belastbaar inkomen
lager dan 20.000 euro.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners met fiscaal inkomen beneden kritische grens, 2019, in procenten

Inwoners met fiscaal inkomen beneden kritische grens, 2010-2019, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL PERSONEN LOPEN EEN VERHOOGD ARMOEDERISICO?
De federale overheid probeert via sociale bijstandsuitkeringen de armoedesituatie van de minst gegoede inwoners te verbeteren.
Voor kwetsbare personen zijn deze maatregelen cruciaal. Hoeveel inwoners in Vleteren genieten van deze uitkeringen?

Sociale bijstandsuitkeringen
Wat:
Aandeel inwoners met een sociale bijstandsuitkering. Sociale bijstandsuitkeringen omvatten: (1) het leefloon en

Bron:
Metadata:

het equivalent leefloon, (2) de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) die het vroegere gewaarborgd inkomen
voor bejaarden (GIB) vervangt, (3) de inkomensvervangende tegemoetkoming voor inwoners met een handicap
(IVT).
Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Federale Pensioendienst en Directie-Generaal
Handicap van Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking
Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners met sociale bijstandsuitkering, 2021, in procenten

Inwoners met sociale bijstandsuitkering, 2012-2021, in procenten
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HOEVEEL PERSONEN ERVAREN BETALINGSMOEILIJKHEDEN?
Als inwoners een tekort hebben aan financiële middelen, duiken snel moeilijkheden op om alles betaald te krijgen. Hoeveel
personen in Vleteren kampen daarmee? Een eerste indicatie krijg je via het aandeel inwoners van 18 jaar en ouder die
geregistreerd zijn met een overmatige schuldenlast voor een consumentenkrediet of een hypothecair krediet.

Betalingsachterstand
Wat:
Aandeel personen dat bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België
Bron:
Metadata:

geregistreerd staat met minstens één wanbetaling voor een consumentenkrediet (verrichtingen op afbetaling
en kredietopeningen) of hypothecair krediet, afgesloten door natuurlijke personen voor privédoeleinden.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners met betalingsachterstand, 2021, in procenten

Inwoners met betalingsachterstand, 2012-2021, in procenten
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HOEVEEL PERSONEN ERVAREN BETALINGSMOEILIJKHEDEN?
Niet alleen wanbetalingen op een consumentenkrediet geven een indicatie van financiële armoede in huishoudens. Ook het feit
dat inwoners aangeven niet rond te komen met het maandelijks beschikbare budget, wijst op financiële armoede. Hoeveel
inwoners in Vleteren komen moeilijk rond met het maandelijks beschikbare budget?

Subjectieve armoede
Wat:
Aandeel inwoners dat aangeeft (heel erg) moeilijk rond te komen met het maandelijks beschikbare inkomen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners in subjectieve armoede, 2020, in procenten

Inwoners in subjectieve armoede, 2020, in procenten

Inwoners in subjectieve armoede, 2020, in procenten
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HOEVEEL PERSONEN ERVAREN BETALINGSMOEILIJKHEDEN?
Niet alleen wanbetalingen op een consumentenkrediet geven een indicatie van financiële armoede in huishoudens. Ook het feit
dat inwoners het afgelopen jaar één of meerdere rekeningen voor basisbehoeften niet op tijd konden betalen, wijst op financiële
armoede. Hoeveel inwoners in Vleteren ondervinden problemen om rekeningen voor basisbehoeften te betalen?

Betalingsmoeilijkheden
Wat:
Aandeel inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar
Bron:
Metadata:

problemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen (op tijd) te betalen (huishuur, energiekosten,
gezondheidskosten, schoolkosten…).
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners met betalingsmoeilijkheden, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden, 2017-2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden, 2020, in procenten
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HOEVEEL PERSONEN LEVEN IN ENERGIE-ARMOEDE?
Inwoners die rekeningen voor energie niet kunnen betalen, lopen een risico op energie-armoede. Het aantal budgetmeters geeft
hiervan een indicatie. Deze indicator toont hoeveel budgetmeters elektriciteit of aardgas ingeschakeld zijn met een betaalkaart
die de klant eerst moet opladen. De klant kan dan energie verbruiken voor het opgeladen bedrag. Om hoeveel huishoudens
gaat het in Vleteren?

Energie-armoede
Wat:
Aantal budgetmeters elektriciteit en aardgas ten opzichte van het aantal toegangspunten.
Bron:
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking
Metadata:

Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Energie-armoede huishoudens, 2021, in aantal per 1.000 toegangspunten

Energie-armoede huishoudens, 2012-2021, in aantal per 1.000 toegangspunten
(Vleteren)
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HOEVEEL KINDEREN EN JONGEREN LOPEN EEN ARMOEDERISICO?
Van bij de geboorte kunnen verschillende drempels ervoor zorgen dat kinderen zich niet volwaardig kunnen ontplooien en een
risico op uitsluiting lopen. Dat komt duidelijk aan bod in de zes criteria die Kind en Gezin hanteert om dat risico in te schatten.
Hoeveel kinderen in Vleteren worden geboren in een kansarm gezin?

Kansarmoede-index Kind en Gezin
Wat:
Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en jaar

Bron:
Metadata:

x-2 ten opzichte van het totaal aantal kinderen geboren in die drie jaar. Een gezin wordt door Kind en Gezin
als kansarm beschouwd als het op minstens drie van volgende criteria zwak scoort: beschikbaar
maandinkomen, opleiding ouders, arbeidssituatie ouders, laag stimulatieniveau, huisvesting en gezondheid.
Kind en Gezin, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Kansarmoede-index van Kind en Gezin, 2021, in procenten

Kansarmoede-index van Kind en Gezin, 2012-2021, in procenten
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HOEVEEL KINDEREN EN JONGEREN LOPEN EEN ARMOEDERISICO?
Ook het Departement Onderwijs probeert zicht te krijgen op het aantal kinderen met een risico op kansarmoede. Zij lopen
vaker het risico om de schoolloopbaan niet te voltooien. Dit leidt meestal ook tot een zwakkere maatschappelijk positie. Daarom
is het nuttig om al in het lager onderwijs zicht te hebben op het aantal kinderen die dat risico lopen. Hoeveel kinderen in
Vleteren lopen een risico op onderwijskansarmoede?

Onderwijskansarmoede-indicator (OKI)
Wat:
De Onderwijskansarmoede-indicator (OKI) wordt berekend als aantal van de vier leerlingenkenmerken

Bron:
Metadata:

(thuistaal niet-Nederlands, laag opleidingsniveau van de moeder, ontvangen van een schooltoelage, wonend in
een buurt met hoge mate van schoolse vertraging) waaraan de leerlingen voldoen, gesommeerd voor alle
leerlingen, en vervolgens gedeeld door het totaal aantal leerlingen. De OKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4
en drukt het gemiddeld aantal kenmerken uit waaraan de leerlingen in de gemeente voldoen.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Onderwijskansarmoede-indicator, 2021, score op 4

Onderwijskansarmoede-indicator, 2012-2021, score op 4
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HOEVEEL KINDEREN EN JONGEREN LEVEN IN EEN GEZIN MET LAGE WERKINTENSITEIT?
Als in een gezin een minimale graad van tewerkstelling ontbreekt, is er een risico op armoede. Kinderen en jongeren in dat
gezin lopen het risico niet volwaardig te kunnen participeren en zich uitgesloten te voelen. Hoeveel kinderen in Vleteren wonen
in een gezin met dat risico?

Kinderen in gezin met zeer lage werkintensiteit
Wat:
Aandeel kinderen van 0 tot en met 17 jaar dat leeft in een gezin waarvan de werkintensiteit lager of gelijk is

Bron:
Metadata:

aan 0,2. De werkintensiteit varieert tussen 0 (geen enkel volwassen lid van het gezin werkt) tot 1 (alle volwassen
leden van het gezin werken voltijds). De gezinnen met een werkintensiteit lager dan 0,2 worden beschouwd
als gezinnen met een zeer lage werkintensiteit.
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Kinderen in een gezin met zeer lage werkintensiteit, 2020, in procenten

Kinderen in een gezin met zeer lage werkintensiteit, 2011-2020, in procenten
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Cultuur en vrije tijd
Welk aanbod is er in Vleteren op vlak van cultuur, sport, vrije tijd, winkelen en toerisme? Zijn de
inwoners tevreden over dat aanbod? Hoe vaak gebruiken ze de voorzieningen in hun gemeente? Of
maken ze gebruik van het aanbod in een andere gemeente?
Er zijn drie belangrijke factoren die een gemeente of stad aantrekkelijk maken voor cultuur en vrije
tijd. Dat zijn de capaciteit om de eigen inwoners te doen participeren en om bezoekers aan te trekken,
de infrastructuur en het aanbod. Inwoners en bezoekers verwachten een gediversifieerd aanbod en
aandacht voor betaalbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en begrijpbaarheid.
Onderstaande indicatoren geven een zicht op het aanbod in Vleteren en reiken data aan over participatie en tevredenheid. De
participatiegraad geeft aan in welke mate inwoners gebruik maken van het aanbod. De tevredenheid zegt meer over de mate
waarin het aanbod beantwoordt aan de verwachtingen.
Indicator
Cultuur
Inwoners die bibliotheek bezoeken in eigen gemeente
Inwoners die bibliotheek bezoeken in andere gemeente
Inwoners die bioscoop bezoeken in eigen gemeente
Inwoners die bioscoop bezoeken in andere gemeente
Inwoners die festival, evenement of fuif bezoeken in eigen gemeente
Inwoners die festival, evenement of fuif bezoeken in andere gemeente
Inwoners die museum, tentoonstelling … bezoeken in eigen gemeente
Inwoners die museum, tentoonstelling … bezoeken in andere gemeente
Inwoners die culturele activiteit bijwonen in eigen gemeente
Inwoners die culturele activiteit bijwonen in andere gemeente
Tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen
Tevredenheid over culturele voorzieningen
Vrije tijd
Vrijetijdsaanbod
podiumkunsten
cultureel erfgoed
sociaal-cultureel werk
sport
Tevredenheid over jongerenvoorzieningen
Tevredenheid over uitgaansgelegenheden
Voldoende activiteiten voor ouderen
Sport
Sportclubs
Sportinfrastructuur
Sportparticipatie: inwoners die regelmatig aan sport doen
Tevredenheid over sportvoorzieningen
Winkelen
Inwoners die winkelen in eigen gemeente
Inwoners die winkelen in andere gemeente
Tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen
Toerisme
Toerismecapaciteit
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34%
29%
5%
43%
18%
35%
18%
34%
29%
41%
78%
37%

45%
21%
26%
42%
39%
38%
42%
50%
43%
46%
85%
64%

0,0 activiteiten
3,0 activiteiten
3,6 activiteiten
1,1 activiteiten
... per 1.000 inwoners
55%
50%
76%

4,3 activiteiten
2,2 activiteiten
4,8 activiteiten
2,6 activiteiten
... per 1.000 inwoners
62%
60%
63%

3,0 clubs
per 1.000 inwoners
4,9 accomodaties
per 1.000 inwoners
47%
56%

2,5 clubs
per 1.000 inwoners
3,6 accomodaties
per 1.000 inwoners
57%
78%

55%
81%
34%

89%
88%
63%

125,6 bedden
per 1.000 inwoners

66,5 bedden
per 1.000 inwoners

HOEVEEL INWONERS MAKEN GEBRUIK VAN CULTURELE VOORZIENINGEN?
Wil het cultureel aanbod aantrekkelijk zijn voor inwoners, dan moet het gediversifieerd, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk
zijn, en biedt het inwoners de kans om zich cultureel te ontplooien. Hoeveel inwoners hebben het voorbije jaar de culturele
voorzieningen in Vleteren bezocht? Of gaan ze daarvoor eerder naar een andere gemeente?

Bezoek bibliotheek in eigen gemeente of in andere gemeente
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een bibliotheek heeft bezocht.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die bibliotheek bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die bibliotheek bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die bibliotheek bezocht hebben in eigen gemeente, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS MAKEN GEBRUIK VAN CULTURELE VOORZIENINGEN?
Wil het cultureel aanbod aantrekkelijk zijn voor inwoners, dan moet het gediversifieerd, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk
zijn, en biedt het inwoners de kans om zich cultureel te ontplooien. Hoeveel inwoners hebben het voorbije jaar de culturele
voorzieningen in Vleteren bezocht? Of gaan ze daarvoor eerder naar een andere gemeente?

Bezoek bioscoop in eigen gemeente of in andere gemeente
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een bioscoop heeft bezocht.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die bioscoop bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die bioscoop bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die bioscoop bezocht hebben in eigen gemeente, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS MAKEN GEBRUIK VAN CULTURELE VOORZIENINGEN?
Wil het cultureel aanbod aantrekkelijk zijn voor inwoners, dan moet het gediversifieerd, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk
zijn, en biedt het inwoners de kans om zich cultureel te ontplooien. Hoeveel inwoners hebben het voorbije jaar de culturele
voorzieningen in Vleteren bezocht? Of gaan ze daarvoor eerder naar een andere gemeente?

Bezoek festival, evenement, fuif in eigen gemeente of in andere gemeente
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een (zomer)festival, plein- of parkevenement of fuif heeft bezocht.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die festival, evenement of fuif bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die festival, evenement of fuif bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die festival, evenement of fuif bezocht hebben in eigen gemeente, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS MAKEN GEBRUIK VAN CULTURELE VOORZIENINGEN?
Wil het cultureel aanbod aantrekkelijk zijn voor inwoners, dan moet het gediversifieerd, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk
zijn, en biedt het inwoners de kans om zich cultureel te ontplooien. Hoeveel inwoners hebben het voorbije jaar de culturele
voorzieningen in Vleteren bezocht? Of gaan ze daarvoor eerder naar een andere gemeente?

Bezoek museum, tentoonstelling, historische plaats in eigen gemeente of in andere gemeente
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een museum, tentoonstelling, galerij of historisch gebouw heeft
Bron:
Metadata:

bezocht.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die museum, tentoonstelling, e.d. bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die museum, tentoonstelling, e.d. bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die museum, tentoonstelling, e.d. bezocht hebben in eigen gemeente, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS MAKEN GEBRUIK VAN CULTURELE VOORZIENINGEN?
Wil het cultureel aanbod aantrekkelijk zijn voor inwoners, dan moet het gediversifieerd, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk
zijn, en biedt het inwoners de kans om zich cultureel te ontplooien. Hoeveel inwoners hebben het voorbije jaar de culturele
voorzieningen in Vleteren bezocht? Of gaan ze daarvoor eerder naar een andere gemeente?

Bijwonen culturele activiteit in eigen gemeente of in andere gemeente
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een culturele activiteit (toneel, dans, concert…) heeft bijgewoond.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die een culturele activiteit bijgewoond hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die een culturele activiteit bijgewoond hebben in eigen of andere gemeente, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die een culturele activiteit bijgewoond hebben in eigen gemeente, 2020, in procenten
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER BILBIOTHEEKVOORZIENINGEN?
Een bibliotheek biedt een breed gamma aan gedrukte en audiovisuele items aan: boeken, kranten, tijdschriften, strips,
naslagwerken, cd’s, cd-rom’s, dvd’s, games, enzovoort: een aanbod afgestemd op de behoeften en wensen van zoveel mogelijk
inwoners. Zijn de inwoners van Vleteren tevreden over dat aanbod?

Tevredenheid over bibliotheekvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de bibliotheekvoorzieningen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over bibliotheekvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over bibliotheekvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over bibliotheekvoorzieningen, 2020, in procenten
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER CULTURELE VOORZIENINGEN?
Beantwoorden de culturele voorzieningen aan de verwachtingen van de inwoners van Vleteren? Culturele voorzieningen kunnen
zowel musea zijn als plekken voor film, toneel, muziek… Hoeveel inwoners zijn tevreden over dat aanbod?

Tevredenheid over culturele voorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen (museum, plek waar culturele activiteiten
Bron:
Metadata:

plaatsvinden zoals film, toneel, concert, muziek…).
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die tevreden zijn over culturele voorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over culturele voorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over culturele voorzieningen, 2020, in procenten
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HOEVEEL VRIJETIJDSACTIVITEITEN ZIJN ER?
Hoe ruim en divers is het vrijetijdsaanbod in Vleteren? Een ruim aanbod dat inspeelt op een diverse samenleving kan de
participatie van een zo breed mogelijk aantal inwoners stimuleren. Zicht op het aantal activiteiten geeft een eerste indicatie
van dat aanbod.

Vrijetijdsaanbod
Wat:
Aantal ingevoerde vrijetijdsactiviteiten in vijf categorieën: (1) sociaal-cultureel werk; (2) podiumkunsten; (3)
Bron:
Metadata:

cultureel erfgoed; (4) sport; (5) varia.
UiT-databank, Cultuurnet, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Vrijetijdsaanbod, 2021, in aantal activiteiten per 1.000 inwoners

Vrijetijdsaanbod, 2015-2021, in aantal activiteiten per 1.000 inwoners
(Vleteren)
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER JONGERENVOORZIENINGEN?
Een ruim en divers aanbod aan jongerenvoorzieningen, dat betaalbaar, toegankelijk, voldoende gespreid en veilig is, biedt jonge
inwoners kansen om er gebruik van te maken. De tevredenheid over dat aanbod geeft aan in welke mate het beantwoordt aan
de verwachtingen. Hoeveel inwoners van Vleteren zijn tevreden over de jongerenvoorzieningen?

Tevredenheid over jongerenvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de jongerenvoorzieningen (speelplekken buiten en binnen…).
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over jongerenvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over jongerenvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over jongerenvoorzieningen, 2020, in procenten
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER UITGAANSGELEGENHEDEN?
De tevredenheid over uitgaansgelegenheden geeft aan in welke mate cafés, danscafés, dancings, terrassen… aantrekkelijk zijn
voor inwoners. Als dat aanbod divers, toegankelijk en betaalbaar is, dan zal dat (jong)volwassenen aansporen er gebruik van te
maken. In welke mate spreken de uitgaansgelegenheden de inwoners van Vleteren aan?

Tevredenheid over uitgaansgelegenheden
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de uitgaansgelegenheden (cafés, danscafés, dancings, terrassen…).
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over uitgaansgelegenheden, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over uitgaansgelegenheden, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over uitgaansgelegenheden, 2020, in procenten
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ZIJN ER VOLDOENDE ACTIVITEITEN VOOR OUDEREN?
Voor oudere inwoners zorgen activiteiten op hun maat in een ontmoetingscentrum of een lokaal dienstencentrum voor een
zinvolle vrijetijdsbesteding. Als dit aanbod kwaliteitsvol, gediversifieerd, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk is, dan zal dit
hun deelname stimuleren. Vinden de inwoners dat er in Vleteren voldoende activiteiten voor ouderen plaatsvinden?

Voldoende activiteiten voor ouderen
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor ouderen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vinden dat er voldoende activiteiten voor ouderen zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende activiteiten voor ouderen zijn, 2017-2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende activiteiten voor ouderen zijn, 2020, in procenten
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HOEVEEL SPORTCLUBS ZIJN ER?
Sporten is gezond en heeft een positieve invloed op zowel lichamelijk als geestelijk welzijn. Het sociale karakter van een
sportclub kan stimuleren om aan sport te doen. Als dat aanbod voldoende gediversifieerd is, dan kan dit een brede waaier aan
inwoners aanspreken. Zicht hebben op het aantal sportclubs geeft hiervan een eerste indicatie. Hoeveel sportclubs zijn er actief
in Vleteren?

Sportclubs
Wat:
Bron:
Metadata:

Aantal aanwezige sportclubs in de gemeente.
Sport Vlaanderen, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Sportclubs, 2021, in aantal per 1.000 inwoners

Sportclubs, 2014-2021, in aantal per 1.000 inwoners

42

HOEVEEL SPORTACCOMMODATIES ZIJN ER?
Of inwoners individueel sporten dan wel in clubverband, vaak is er sportinfrastructuur nodig: een atletiekpiste, een sportveld
of sporthal, een voetbalveld, een zwembad… Hoe breder de waaier aan sportaccommodaties, hoe meer dit tegemoet komt aan
de sportbehoeften en hoe meer inwoners de kans krijgen om te sporten. Hoeveel sportaccommodaties zijn er in Vleteren?

Sportinfrastructuur
Wat:
Aantal sportaccommodaties in de gemeente.
Bron:
Sport Vlaanderen, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Sportaccommodaties, 2021, in aantal per 1.000 inwoners

Sportaccommodaties, 2017-2021, in aantal per 1.000 inwoners
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HOEVEEL INWONERS DOEN REGELMATIG AAN SPORT?
Doen de inwoners van Vleteren regelmatig actief aan sport? Hoeveel onder hen besteedden het afgelopen jaar wekelijks
minstens 20 minuten aan zwemmen, fietsen, wandelen, voetballen… (niet kaarten, biljarten of schaken)?

Sportparticipatie
Wat:
Aandeel inwoners dat regelmatig (minstens wekelijks) actief aan sport doet.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die regelmatig aan sport doen, 2020, in procenten

Inwoners die regelmatig aan sport doen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die regelmatig aan sport doen, 2020, in procenten
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER SPORTVOORZIENINGEN?
Zijn de sporthal, het voetbalveld, de atletiekpiste, de mountainbikeroutes, de wandel- en fietspaden… voldoende kwaliteitsvol,
bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk? De tevredenheid over dat aanbod geeft aan in welke mate het beantwoordt aan de
verwachtingen van de inwoners. Hoeveel inwoners van Vleteren zijn tevreden over de sportvoorzieningen?

Tevredenheid over sportvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over sportvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over sportvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over sportvoorzieningen, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS MAKEN GEBRUIK VAN HET WINKELAANBOD?
Winkelvoorzieningen zorgen, in combinatie met horeca en culturele activiteiten, voor een levendige atmosfeer en bevorderen
de economische en sociale leefbaarheid van een gemeente of stad. Hoeveel inwoners hebben het voorbije jaar regelmatig
gebruik gemaakt van het winkelaanbod in Vleteren? Of gaan ze daarvoor eerder naar een andere gemeente?

Winkelen in eigen gemeente of in andere gemeente
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar de winkels en shoppingcentra heeft bezocht.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die winkels en shoppingcentra bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die winkels en shoppingcentra bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die winkels en shoppingcentra bezocht hebben in eigen gemeente, 2020, in procenten
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER SHOPPING- EN WINKELVOORZIENINGEN?
Komen de shopping- en winkelvoorzieningen tegemoet aan de verwachtingen van de inwoners van Vleteren? De tevredenheid
zegt iets over hoe kwaliteitsvol en divers dat winkelaanbod is en in welke mate vraag en aanbod voor de inwoners voldoende
op elkaar afgestemd zijn. In welke mate zijn de inwoners tevreden over de shopping- en winkelvoorzieningen?

Tevredenheid over shopping- en winkelvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de shopping- en winkelvoorzieningen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over shopping- en winkelvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over shopping- en winkelvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over shopping- en winkelvoorzieningen, 2020, in procenten

47

HOE IS HET GESTELD MET HET TOERISME ?
Wat maakt een gemeente of stad aantrekkelijk voor toerisme? Een divers en kwaliteitsvol aanbod aan logies, cultureel en
bouwkundig erfgoed, horeca, winkels, groen- en waterbeleving, culturele en sportieve evenementen… Zicht op het aantal bedden
voor toeristen geeft een indicatie van de capaciteit om toeristen te laten overnachten. Hoe groot is de logiescapaciteit in
Vleteren?

Toerismecapaciteit
Wat:
Logiescapaciteit, uitgedrukt in aantal bedden per 1.000 inwoners. Het aantal bedden in een bedrijf komt
Bron:
Metadata:

overeen met het aantal personen dat er in een bed kan overnachten.
Statbel, Toerisme Vlaanderen, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Toerismecapaciteit, 2022, in aantal bedden per 1.000 inwoners

Toerismecapaciteit, 2019-2022, in aantal bedden per 1.000 inwoners
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Demografie
Hoeveel inwoners telt Vleteren? Verjongt de bevolking of vergrijst ze? En hoe divers is de
bevolking?
Inzicht in de bevolkingstendensen is essentieel om het beleid uit te tekenen. Zo zal een groei
van het aantal kinderen zich eerst laten voelen in de kinderopvang, later in het basisonderwijs
en ten slotte in het secundair onderwijs. De vergrijzing van de bevolking op haar beurt creëert
een grotere behoefte aan voorzieningen voor ouderen.
Onderstaande indicatoren beschrijven eerst het inwonersaantal en gaan daarna in op het aantal inwoners met een
migratieachtergrond en op de leeftijdsstructuur van de bevolking. De geboorte- en sterftecijfers en de migratiedata tonen aan
in welke mate de bevolking groeit of afneemt. Daarna wordt een beeld van de huishoudens gegeven. Tot slot schetsen prognoses
de verwachte evolutie van het aantal inwoners en het aantal huishoudens.
Indicator
Bevolking
Inwonersaantal
Vreemdelingen
Personen van buitenlandse herkomst
Structuur van de bevolking
Inwoners naar leeftijd
jonger dan 19 jaar
20 tot 59 jaar
ouder dan 60 jaar
Groene druk: aantal 0-19-jarigen / aantal 20-64-jarigen
Grijze druk: aantal 65-plussers / aantal 20-64-jarigen
Demografische afhankelijkheidsratio:

(aantal 0-19-jarigen + aantal 65-plussers) / aantal 20-64-jarigen

Ontwikkeling van de bevolking
Aangroei van de bevolking: natuurlijk accres + migratiesaldo
Natuurlijk accres: aantal geboortes - aantal overlijdens
Migratiesaldo: aantal inwijkingen - aantal uitwijkingen
Migratie-intensiteit: aantal inwijkingen + aantal uitwijkingen
Private huishoudens
Huishoudens
Huishoudens naar grootte
1 persoon
2 personen
3 personen
4 of meer personen
Prognoses
Prognose inwonersaantal (2040)
Prognose inwoners naar leeftijd (2040)
jonger dan 19 jaar
20 tot 59 jaar
ouder dan 60 jaar
Prognose huishoudens naar grootte (2040)
1 persoon
2 personen
3 personen
4 of meer personen
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3.646
2,6%
7,2%

6.698.876
9,8%
25,0%

24,2%
49,4%
26,4%
43,3%
35,7%

21,5%
50,9%
27,7%
37,3%
36,4%

79,0%

73,7%

-0,1%
-1,1 per 1.000 inwoners
0,3 per 1.000 inwoners
101,7 per 1.000 inwoners

0,7%
0,2 per 1.000 inwoners
6,8 per 1.000 inwoners
109,7 per 1.000 inwoners

1.473

2.891.491

29,3%
32,7%
14,1%
23,9%

32,8%
34,2%
13,6%
19,3%

3.719

7.100.891

21,4%
49,3%
29,3%

20,4%
48,4%
31,2%

30,9%
34,8%
14,8%
19,5%

35,6%
33,5%
12,7%
18,2%

HOEVEEL INWONERS ZIJN ER?
Hoeveel inwoners telt Vleteren? En is Vleteren hiermee een grote of een kleine gemeente in vergelijking met de andere
gemeenten in het Vlaamse Gewest?

Inwonersaantal
Wat:
Aantal inwoners zoals geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente (bevolking de
Bron:
Metadata:

jure).
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwonersaantal (2022)
Vleteren
3.646
Inwonersaantal, 2013-2022, in aantal inwoners

Inwonersaantal, 2022, in aantal inwoners
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HOE DIVERS IS DE BEVOLKING?
Wie denkt aan diversiteit, denkt in de eerste plaats aan andere nationaliteiten. Hoeveel inwoners in Vleteren hebben momenteel
niet de Belgische nationaliteit? De indicator over vreemdelingen geeft hier een beeld van.

Vreemdelingen
Wat:
Aandeel inwoners met een huidige niet-Belgische nationaliteit. Belgen zijn inwoners met een huidige Belgische
Bron:
Metadata:

nationaliteit, inclusief de inwoners met een dubbele nationaliteit waaronder de Belgische nationaliteit.
Vreemdelingen zijn personen zonder huidige Belgische nationaliteit.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Vreemdelingen, 2022, in procenten

Vreemdelingen, 2013-2022, in procenten
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HOE DIVERS IS DE BEVOLKING?
De diversiteit in de bevolking is complexer dan het aantal vreemdelingen. Als een inwoner bij de geboorte niet de Belgische
nationaliteit had of als de vader of moeder bij de geboorte geen Belg was, dan wordt die inwoner aanzien als een persoon van
buitenlandse herkomst. Hoeveel inwoners in Vleteren zijn van buitenlandse herkomst?

Personen van buitenlandse herkomst
Wat:
Aandeel personen van buitenlandse herkomst. Om de herkomst van een persoon te bepalen worden vier criteria

Bron:
Metadata:

in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de
geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Is één van deze vier criteria een
niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse
herkomst.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Personen van buitenlandse herkomst, 2022, in procenten

Personen van buitenlandse herkomst, 2013-2022, in procenten
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HOE ZIET DE LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE BEVOLKING ERUIT?
Data over de leeftijdsopbouw bieden een waardevol inzicht in de samenstelling van de bevolking. De leeftijdsstructuur levert
nuttige informatie voor het onderbouwen van de beleidsplanning. Hoeveel kinderen en jongeren zijn er? Hoeveel ouderen?
Welke vorm heeft de bevolkingspiramide van Vleteren?

Inwoners naar leeftijd
Wat:
Aantal inwoners naar leeftijd zoals geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente
Bron:
Metadata:

(bevolking de jure).
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners naar leeftijd, 2022, in procenten

Inwoners naar leeftijd, 2013-2022, in procenten
(Vleteren)

53

WAT ZEGGEN BEVOLKINGSDATA OVER HET BESCHIKBARE ARBEIDSPOTENTIEEL?
Data over het aantal 0- tot 19-jarigen ten opzichte van het aantal 20- tot 64-jarigen geven een indicatie van de verhouding
tussen de toekomstige en de actuele beroepsbevolking. Dit is de groene druk. Hoe groot is de groene druk in Vleteren?

Groene druk
Wat:
Verhouding tussen de jeugdige bevolking (0-19 jaar) en de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)
Bron:
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Groene druk, 2022, in procenten

Groene druk, 2013-2022, in procenten
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WAT ZEGGEN BEVOLKINGSDATA OVER HET BESCHIKBARE ARBEIDSPOTENTIEEL?
Vanuit arbeidsmarktperspectief is het evenzeer nuttig om een beeld te krijgen van de verhouding tussen de actuele
beroepsbevolking en de 65-plussers. Dit is de grijze druk. Hoe groot is de grijze druk in Vleteren?

Grijze druk
Wat:
Bron:
Metadata:

Verhouding tussen de leeftijdsgroep van ouderen (vergrijsde bevolking, 65 jaar en ouder) en de bevolking op
beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar).
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Grijze druk, 2022, in procenten

Grijze druk, 2013-2022, in procenten
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WAT ZEGGEN BEVOLKINGSDATA OVER HET BESCHIKBARE ARBEIDSPOTENTIEEL?
Vanuit arbeidsmarktperspectief is het tot slot ook nuttig om een beeld te krijgen van de verhouding tussen de actuele
beroepsbevolking en de 65-plussers en de 0- tot 19-jarigen samen. Dit is de demografische afhankelijkheidsratio. Hoe ligt de
verhouding tussen de huidige beroepsbevolking en de niet-actieven in Vleteren?

Demografisch afhankelijkheidsratio
Wat:
Verhouding tussen de bevolking buiten beroepsactieve leeftijd (0-19 jaar en 65 jaar en ouder, niet-actieven) en
Bron:
Metadata:

de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar). Dit is de optelsom van groene druk en grijze druk.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Demografische afhankelijkheidsratio, 2022, in procenten

Demografische afhankelijkheidsratio, 2013-2022, in procenten
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GROEIT DE BEVOLKING AAN?
Leiden de natuurlijke groei van de bevolking (natuurlijk accres) en de instroom van nieuwe inwoners via migratie (migratiesaldo)
tot een aangroei van de bevolking van Vleteren? Of juist niet?

Aangroei bevolking
Wat:
Aangroei van de bevolking (natuurlijk accres + migratiesaldo + statistische aanpassing).
Bron:
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Aangroei bevolking, 2021, in procenten

Aangroei bevolking, 2012-2021, in procenten
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GROEIT DE BEVOLKING AAN?
Telt Vleteren meer geboortes dan overlijdens, of omgekeerd?

Natuurlijk accres
Wat:
Aantal geboorten (meer bepaald: levendgeborenen) verminderd met aantal overlijdens, zoals dat genoteerd
Bron:
Metadata:

wordt in de bevolkingsregisters van de gemeenten.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Natuurlijk accres, 2021, in aantal per 1.000 inwoners

Natuurlijk accres, 2012-2021, in aantal per 1.000 inwoners
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GROEIT DE BEVOLKING AAN?
Hoeveel personen komen jaarlijks vanuit andere gemeenten in België en vanuit het buitenland in Vleteren wonen?

Migratiesaldo
Wat:
Saldo van het aantal verhuisbewegingen van en naar een andere gemeente in België (aantal inwijkingen uit

Bron:
Metadata:

andere gemeenten in België, verminderd met aantal uitwijkingen naar andere gemeenten in België) + saldo van
het aantal verhuisbewegingen van en naar het buitenland (aantal inwijkingen uit het buitenland, verminderd
met aantal uitwijkingen naar het buitenland).
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Migratiesaldo, 2021, in aantal per 1.000 inwoners

Migratiesaldo, 2012-2021, in aantal per 1.000 inwoners
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ZIJN ER VEEL VERHUISBEWEGINGEN VAN EN NAAR DE GEMEENTE?
De som van alle verhuisbewegingen naar Vleteren en vanuit Vleteren komt in beeld via de migratie-intensiteit. Via de migratieintensiteit kunnen we afleiden hoezeer de gemeente onderhevig is aan verhuisbewegingen. Wordt er veel verhuisd in
<vGemeente?

Migratie-intensiteit
Wat:
Som van het aantal verhuisbewegingen van en naar een andere gemeente in België (aantal inwijkingen uit

Bron:
Metadata:

andere gemeenten in België, plus aantal uitwijkingen naar andere gemeenten in België) + som van het aantal
verhuisbewegingen van en naar het buitenland (aantal inwijkingen uit het buitenland, plus aantal uitwijkingen
naar het buitenland).
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Migratie-intensiteit, 2021, in aantal per 1.000 inwoners

Migratie-intensiteit, 2012-2021, in aantal per 1.000 inwoners
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HOEVEEL HUISHOUDENS ZIJN ER IN DE GEMEENTE?
Het aantal huishoudens en de huishoudgrootte bepalen mee de woonbehoefte, naast andere factoren zoals verjonging,
vergrijzing, migratie… Hoe meer huishoudens, hoe groter de nood aan wooneenheden. Hoeveel huishoudens zijn er in Vleteren?
Hoe verhouden het aantal alleenstaanden en het aantal huishoudens met meerdere personen zich ten opzichte van elkaar?

Huishoudens naar grootte
Wat:
Aantal private huishoudens naar grootte. Onder huishouden verstaat men alle personen die gewoonlijk
Bron:
Metadata:

eenzelfde woning betrekken en er samen leven. Een huishouden bestaat ofwel uit een persoon die gewoonlijk
alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden zijn.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Aantal huishoudens (2022)
Vleteren
1.473
Huishoudens naar grootte, 2022, in procenten

Huishoudens naar grootte, 2013-2022, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL INWONERS VOORSPELLEN DE PROGNOSES?
Hoeveel inwoners zal Vleteren op termijn tellen? Welke gemeenten zullen een groot aantal inwoners tellen?

Prognose inwonersaantal
Wat:
Projectie van het aantal inwoners.
Bron:
Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Prognose inwonersaantal (2040)
Vleteren
3.719 inwoners
Prognose van inwonersaantal, 2022-2040, in aantal inwoners
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HOEVEEL INWONERS VOORSPELLEN DE PROGNOSES?
Hoe zal de leeftijdsopbouw in Vleteren op termijn evolueren? Komt er een piek aan in het aantal jongeren of ouderen? Hoe zal
het aandeel inwoners op beroepsactieve leeftijd evolueren?

Prognose inwoners naar leeftijd
Wat:
Projectie van het aantal inwoners naar leeftijd.
Bron:
Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Prognose van inwoners naar leeftijd, 2040, in procenten

Prognose van inwoners naar leeftijd, 2022-2040, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL HUISHOUDENS VOORSPELLEN DE PROGNOSES?
Hoeveel huishoudens zal Vleteren de komende jaren tellen? Hoe zal verhouding tussen het aantal alleenstaanden en het aantal
huishoudens met meerdere personen evolueren?

Prognose huishoudens naar grootte
Wat:
Projectie van het aantal private huishoudens naar grootte. Onder huishouden verstaat men alle personen die

Bron:
Metadata:

gewoonlijk eenzelfde woning betrekken en er samen leven. Een huishouden bestaat ofwel uit een persoon die
gewoonlijk alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die al dan niet door verwantschap aan elkaar
verbonden zijn.
Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Prognose aantal huishoudens (2040)
Vleteren
1.586
Prognose van huishoudens naar grootte, 2040, in procenten

Prognose van huishoudens naar grootte, 2020-2040, in procenten
(Vleteren)
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Economie
Hoe ziet het ondernemingsweefsel in Vleteren eruit? Kent het een solide groei? Hoeveel jobs zijn er?
Wordt er veel gependeld vanuit Vleteren of naar Vleteren?
Onderstaande indicatoren belichten het economisch weefsel, de werkgelegenheid en de
pendelbewegingen van en naar Vleteren. Een economisch duurzame gemeente of stad is een
aantrekkingspool die vraag en aanbod op elkaar afstemt en die economisch veerkrachtig is. Ze beschikt
over een brede waaier aan activiteiten die zorgen voor een maatschappelijke meerwaarde,
werkgelegenheid en waardig werk voor iedereen.
Indicator
Samenstelling economisch weefsel
Btw-plichtige ondernemingen
- natuurlijke personen
- rechtspersonen
Vestigingen naar sector
- primair
- secundair
- tertiair
- quartair
Toegevoegde economische waarde
Bruto toegevoegde waarde per inwoner
Dynamiek economisch weefsel
Demografie van de onderneming
- oprichtingsratio: aantal oprichtingen
- stopzettingsratio: aantal stopzettingen
- netto-groeiratio: oprichtingsratio - stopzettingsratio
- turbulentieratio: oprichtingsratio + stopzettingsratio
Bezettingsgraad van bedrijventerreinen
Tewerkstelling
Jobratio
Bezoldigde werkgelegenheid: verdeling over hoofdsectoren
- primair
- industrie
- bouw
- tertiair
- quartair
Pendel
- inkomende pendel naar de gemeente
- uitgaande pendel vanuit de gemeente
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Vleteren

Vlaams Gewest

63,8%
36,2%

45,5%
54,5%

16,9%
22,9%
42,2%
18,1%

2,2%
17,6%
64,3%
15,9%

16.895 euro

37.706 euro

5,5
4,0
1,5
9,6
... per 100
ondernemingen
95,5%

10,4
6,0
4,4
16,3
... per 100
ondernemingen
84,9%

44,7 jobs
per 100 inwoners

73,7 jobs
per 100 inwoners

8,1%
15,5%
11,7%
29,4%
35,3%

0,6%
15,1%
5,7%
44,7%
33,8%

69,7%
90,7%

-

HOEVEEL ONDERNEMINGEN ZIJN ER?
Zicht hebben op het aantal ondernemingen geeft een eerste indicatie van de economische structuur van het
ondernemingsweefsel. Hoeveel ondernemingen zijn er gevestigd in Vleteren? Hoeveel zijn vennootschappen? Hoeveel worden
door zelfstandigen uitgebaat?

Btw-plichtige ondernemingen
Wat:
Btw-plichtige ondernemingen kunnen ingedeeld worden naar type onderneming en zijn derhalve ofwel
Bron:
Metadata:

natuurlijke personen (zelfstandigen) ofwel rechtspersonen (vennootschappen). Deze indicator geeft weer hoe
groot het aandeel van die natuurlijke personen en rechtspersonen is in het totaal van de ondernemingen.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Btw-plichtige ondernemingen (2020)
Vleteren
470 ondernemingen
Btw-plichtige ondernemingen, 2020, in procenten

Btw-plichtige ondernemingen, 2011-2020, in procenten
(Vleteren)
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HOE DIVERS IS DE ECONOMISCHE STRUCTUUR?
Hoe groot is het aandeel van de primaire, secundaire, tertiaire en quartaire sector in Vleteren?

Vestigingen naar sector
Wat:
Verdeling van het aantal vestigingen met personeel naar sector: primair, secundair, tertiair en quartair.
Bron:
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Metadata:

Bestuur
zie website

Vestigingen naar sector, 2019, in procenten

Vestigingen naar sector, 2010-2019, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL BRUTO TOEGEVOEGDE WAARDE WORDT ER PER INWONER GEGENEREERD?
De economische meerwaarde die gegenereerd wordt in een gemeente, kan onder andere worden uitgedrukt door de bruto
toegevoegde waarde. Hoeveel bedraagt de bruto toegevoegde waarde per inwoner in Vleteren?

Bruto toegevoegde waarde per inwoner
Wat:
De bruto toegevoegde waarde is het verschil tussen de marktwaarde van de in één jaar geproduceerde

Bron:
Metadata:

goederen en diensten en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten. Het
is met andere woorden de waarde die de productiefactoren arbeid en kapitaal toevoegen aan de verbruikte of
intermediaire goederen en diensten. De bruto toegevoegde waarde wordt hier uitgedrukt per inwoner.
Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Bruto toegevoegde waarde per inwoner, 2019, in euro

Bruto toegevoegde waarde per inwoner, 2010-2019, in euro
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WELKE DYNAMIEK KENT HET ONDERNEMINGSWEEFSEL?
Hoeveel ondernemingen zijn het voorbije jaar in Vleteren opgericht?

Oprichtingsratio ondernemingen
Wat:
De oprichtingsratio geeft de verhouding weer tussen het aantal oprichtingen in een bepaald jaar tegenover
Bron:
Metadata:

het aantal ondernemingen in dat jaar, uitgedrukt per 100 ondernemingen
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Oprichtingsratio ondernemingen, 2020, ratio

Oprichtingsratio ondernemingen, 2011-2020, ratio
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WELKE DYNAMIEK KENT HET ONDERNEMINGSWEEFSEL?
Hoeveel ondernemingen zijn het voorbije jaar in Vleteren stopgezet?

Stopzettingsratio ondernemingen
Wat:
De stopzettingsratio geeft de verhouding weer tussen het aantal stopzettingen in een bepaald jaar tegenover
Bron:
Metadata:

het aantal ondernemingen in dat jaar, uitgedrukt per 100 ondernemingen
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Stopzettingsratio ondernemingen, 2020, ratio

Stopzettingsratio ondernemingen, 2011-2020, ratio
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WELKE DYNAMIEK KENT HET ONDERNEMINGSWEEFSEL?
Zorgen de oprichtingen en stopzettingen voor een netto-groei van het aantal ondernemingen in Vleteren?

Netto-groeiratio ondernemingen
Wat:
De netto-groeiratio geeft het verschil weer tussen het aantal oprichtingen en het aantal stopzettingen in een
Bron:
Metadata:

bepaald jaar tegenover het aantal ondernemingen in dat jaar, uitgedrukt per 100 ondernemingen. Dit is de
oprichtingsratio - de stopzettingsratio.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Netto-groeiratio ondernemingen, 2020, ratio

Netto-groeiratio ondernemingen, 2011-2020, ratio
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WELKE DYNAMIEK KENT HET ONDERNEMINGSWEEFSEL?
Hoe turbulent is het ondernemingsweefsel in Vleteren? Komen en gaan er veel ondernemingen?

Turbulentieratio ondernemingen
Wat:
De turbulentieratio geeft de som weer van het aantal oprichtingen en het aantal stopzettingen in een bepaald
Bron:
Metadata:

jaar tegenover het aantal ondernemingen in dat jaar, uitgedrukt per 100 ondernemingen. Dit is de
oprichtingsratio + de stopzettingsratio.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Turbulentieratio ondernemingen, 2020, ratio

Turbulentieratio ondernemingen, 2011-2020, ratio
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HOEVEEL RUIMTE IS ER VOOR ECONOMISCHE ACTIVITEITEN?
Zicht op de bezettingsgraad van bedrijventerreinen geeft een indicatie van het beschikbare potentieel binnen een gemeente.
Hoe lager het percentage, hoe groter de beschikbare voorraad aan vrijliggende ruimte voor economie. Hoeveel ruimte is er in
Vleteren beschikbaar voor economische activiteiten?

Bezettingsgraad van bedrijventerreinen
Wat:
Aandeel bezette oppervlakte bedrijventerreinen op het grondgebied van de gemeente.
Bron:
Agentschap Innoveren en Ondernemen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Bezettingsgraad van bedrijventerreinen, 2022, in procenten

Bezettingsgraad van bedrijventerreinen, 2014-2022, in procenten
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HOEVEEL JOBS ZIJN ER PER 100 INWONERS?
Een economisch duurzame gemeente of stad beschikt over een ondernemingsweefsel dat voldoende werkgelegenheid biedt.
Hoeveel jobs zijn er in Vleteren per 100 inwoners van 15 tot en met 64 jaar?

Jobratio
Wat:
Bron:
Metadata:

De jobratio geeft het aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd (van 15 tot en met 64 jaar) weer. Jobs zijn
de vervulde arbeidsplaatsen bij de in de gemeente gevestigde productie-eenheden. Het totaal aantal jobs wordt
gevormd door het totaal aantal loontrekkende jobs, de jobs van zelfstandigen en de jobs van helpers.
Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ Gedecentraliseerde statistiek, RSVZ, RSZ, RSZPPO, RSVZ, RVA, FOD Economie
– Bevolkingsstatistieken, bewerking Steunpunt Werk en Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Jobratio, 2019, in aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd

Jobratio, 2010-2019, in aantal jobs per 100 inwoners op arbeidsleeftijd
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HOE GEDIVERSIFIEERD IS HET AANBOD AAN WERKGELEGENHEID ?
Niet alleen het aantal jobs, maar ook de diversiteit in de werkgelegenheid geeft een indicatie van de mate waarin het aanbod
en de vraag op elkaar afgestemd zijn. Hoe groot is het aandeel jobs in de primaire, tertiaire en quartaire sector en in de bouw
en industrie in Vleteren?

Bezoldigde werkgelegenheid naar hoofdsectoren
Wat:
Aandeel van de hoofdsectoren in de totale bezoldigde werkgelegenheid. De hoofdsectoren zijn: primair,
Bron:
Metadata:

industrie, bouw, tertiair en quartair.
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Bezoldigde werkgelegenheid naar hoofdsectoren, 2021, in procenten

Bezoldigde werkgelegenheid naar hoofdsectoren, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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WORDT ER VEEL GEPENDELD?
Pendelbewegingen illustreren in welke mate de inwoners al dan niet in eigen gemeente aan het werk zijn: de inkomende pendel
geeft weer in welke mate Vleteren aantrekkelijk is om te werken voor inwoners uit andere gemeenten.

Inkomende pendel
Wat:
De inkomende pendel betreft het aantal bezoldigde loontrekkenden werkend in de gemeente maar wonend
Bron:
Metadata:

buiten de gemeente, ten aanzien van het totaal aantal bezoldigden werkend in de gemeente.
Steunpunt Werk, Departement Werk en Sociale Economie, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking
Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inkomende pendel (2019)
Vleteren
69,7%
Inkomende pendel, 2019, in procenten
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WORDT ER VEEL GEPENDELD?
Pendelbewegingen illustreren in welke mate de inwoners al dan niet in eigen gemeente aan het werk zijn: de uitgaande pendel
geeft weer in welke mate inwoners uit Vleteren naar een andere gemeente gaan om te werken.

Uitgaande pendel
Wat:
De uitgaande pendel betreft het aantal bezoldigde loontrekkenden wonend in de gemeente maar werkend
Bron:
Metadata:

buiten de gemeente, ten aanzien van het totaal aantal bezoldigden wonend in de gemeente.
Steunpunt Werk, Departement Werk en Sociale Economie, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking
Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Uitgaande pendel (2019)
Vleteren
90,7%
Uitgaande pendel, 2019, in procenten
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Klimaat, milieu en natuur
Hoe ziet de groenstructuur in Vleteren eruit? Hoe evolueren het energieverbruik, het verbruik van
materialen en de CO2-uitstoot? In welke mate zijn de inwoners milieubewust? Krijgt duurzame productie
voet aan de grond? Wordt het afvalwater duurzaam gezuiverd?
Dit thema focust op de klimaatproblematiek in de brede zin. Daarnaast komen klimaatbestendigheid, het
waterbeheer en het ecologisch bewustzijn van de inwoners aan bod.
De transitie naar een klimaatpositieve samenleving is alleen mogelijk als het milieubewustzijn toeneemt.
Inwoners en instellingen moeten duurzaam omspringen met schaarse grondstoffen zoals energie, water en materialen.
Daarnaast moet er een kwaliteitsvol aanbod aan groen en water zijn dat de leefkwaliteit ondersteunt en dat de negatieve
gevolgen van de klimaatverandering tempert. Duurzame productie zal inwoners motiveren om duurzame keuzes te maken.
Indicator
Klimaat
CO2-uitstoot door verwarming huishoudens
CO2-uitstoot per sector
huishoudens
tertiaire sector
industrie
transport
landbouw
Inwoners die milieubewust handelen
Water
Uitvoeringsgraad riolering
Zuiveringsgraad riolering
Energie
Energieverbruik per sector
huishoudens
tertiaire sector
industrie
transport
landbouw
Laadpunten voor elektrische wagens
Tevredenheid over ondersteuning hernieuwbare energie
Inwoners met betalingsmoeilijkheden energie en water
Afval
Restafval
Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen
Groen
Groen in de buurt
woongroen
buurtgroen
wijkgroen
Groen in de gemeente
stadsdeelgroen
stadsgroen
stadsbos
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Vleteren

Vlaams Gewest

5,0 ton per huishouden

3,3 ton per huishouden

24,9%
5,1%
21,4%
30,6%
17,3%
19%

28,3%
14,6%
14,0%
36,7%
4,8%
29%

54,7%
54,1%

88,3%
86,0%

26,5%
5,9%
24,6%
27,6%
14,8%
5,5 laadpalen
per 10.000 inwoners
41%
7%

30,4%
15,7%
15,0%
32,6%
4,8%
8,7 laadpalen
per 10.000 inwoners
37%
6%

127,1 kg per inwoner
86%

147,0 kg per inwoner
82%

7,4%
6,3%
… van totale oppervlakte

23,9%
20,9%
… van totale oppervlakte

5,0%
5,0%
5,0%
… van totale oppervlakte

19,5%
18,4%
14,8%
… van totale oppervlakte

HOE EVOLUEERT DE CO2-UITSTOOT?
Om de opwarming van de aarde te beperken, moet de CO2-uitstoot dalen. Een groot deel van de uitstoot komt van bedrijven,
maar ook huishoudens zorgen voor heel wat CO2-uitstoot. Hoe groot is de CO2-uitstoot van huishoudens in Vleteren?

CO2-emissies door verwarming huishoudens
Wat:
CO2-uitstoot die ontstaat door het brandstofverbruik voor verwarming bij huishoudens.
Bron:
Vlaamse Milieumaatschappij, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
CO2-emissies door verwarming huishoudens, 2020, in ton per huishouden

CO2-emissies door verwarming huishoudens, 2011-2020, in ton per huishouden
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HOE EVOLUEERT DE CO2-UITSTOOT?
Om de opwarming van de aarde te beperken, moet de CO2-uitstoot dalen. Een groot deel van de uitstoot komt van bedrijven,
maar ook huishoudens zorgen voor heel wat CO2-uitstoot. Hoe omvangrijk is de CO2-uitstoot per sector in Vleteren?

CO2-emissies per sector
Wat:
CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente, met opdeling per sector: huishoudens, tertiaire sector,
Bron:
Metadata:

industrie, openbare verlichting, transport en landbouw.
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
CO2-emissies per sector, 2020, in procenten

CO2-emissies per sector, 2011-2020, in procenten
(Vleteren)
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HOE MILIEUBEWUST HANDELEN DE INWONERS?
Verplaatsen inwoners zich voor korte afstanden te voet of per fiets? Eten ze producten die lokaal gekweekt worden? Letten ze
bij de aankoop van groenten op het seizoen? Eten ze vegetarisch? Beperken ze het weggooien van eten? Gebruiken ze
kraantjeswater als drinkwater? Kortom, in welke mate tonen de inwoners van Vleteren milieubewust gedrag?

Milieubewust handelen
Wat:
Aandeel inwoners dat milieubewust handelt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die milieubewust handelen, 2020, in procenten

Inwoners die milieubewust handelen, 2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die milieubewust handelen (samengestelde maat), 2020, in procenten
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IN WELKE MATE WORDT HET AFVALWATER GEZUIVERD?
Voor een duurzame zuivering van afvalwater is een robuuste infrastructuur nodig: maximale riolering, die op zijn beurt het
afvalwater loost in waterzuiveringsinstallaties. In welke mate zijn deze voorwaarden vervuld in Vleteren?

Uitvoeringsgraad riolering
Wat:
Verhouding van het totaal aantal huidige gerioleerde inwoners ten opzichte van het aantal maximaal
Bron:
Metadata:

gerioleerde inwoners (als uitdrukking van de vordering van de uitbouw van het rioleringsstelsel binnen de
gemeente).
Vlaamse Milieumaatschappij, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Uitvoeringsgraad riolering, 2021, in procenten

Uitvoeringsgraad riolering, 2015-2021, in procenten
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IN WELKE MATE WORDT HET AFVALWATER DUURZAAM GEZUIVERD?
Voor een duurzame zuivering van afvalwater is een robuuste infrastructuur nodig: maximale riolering, die op zijn beurt het
afvalwater loost in waterzuiveringsinstallaties. In welke mate zijn deze voorwaarden vervuld in Vleteren?

Zuiveringsgraad riolering
Wat:
Aandeel inwoners die zijn aangesloten op een riolering en lozen op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).
Bron:
Vlaamse Milieumaatschappij, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Zuiveringsgraad riolering, 2021, in procenten

Zuiveringsgraad riolering, 2012-2021, in procenten
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DAALT OF STIJGT HET ENERGIEVERBRUIK?
Het energieverbruik zo laag mogelijk houden, kan door de consumptie van energie te verminderen en door efficiënter gebruik
te maken van energie. Hoe verhouden het energieverbruik van huishoudens, van de dienstensector, de industrie, de openbare
verlichting, transport en de landbouw zich ten opzichte van elkaar?

Energieverbruik per sector
Wat:
Energieverbruik op het grondgebied van de gemeente, met opdeling per sector: huishoudens, tertiaire sector,
Bron:
Metadata:

industrie, openbare verlichting, transport en landbouw.
Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Energieverbruik per sector, 2020, in procenten

Energieverbruik per sector, 2011-2020, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL LAADPUNTEN VOOR ELEKTRISCHE WAGENS ZIJN ER?
Hoe meer laadpunten voor elektrische wagens aanwezig zijn, hoe meer dit inwoners kan stimuleren om een elektrische wagen
te gebruiken. Hoeveel laadpunten zijn er in Vleteren aanwezig?

Laadpunten voor elektrische wagens
Wat:
Aantal publieke laadpunten voor elektrische voertuigen.
Bron:
Departement Omgeving, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Laadpunten voor elektrische wagens, 2021, in aantal laadpunten per 10.000 inwoners

Laadpunten voor elektrische wagens, 2019-2021, in aantal laadpunten per 10.000 inwoners
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER ONDERSTEUNING VOOR KLIMAATVRIENDELIJKE INVESTERINGEN?
De stap naar hernieuwbare energie en andere klimaatvriendelijke investeringen, zoals groepsaankopen, groene stroom of
renovatie, gaat vaak gepaard met een zoektocht en een aftasten van mogelijkheden. Als inwoners in die zoektocht
ondersteuning vinden, kan dit hen stimuleren om te kiezen voor klimaatvriendelijke investeringen. In welke mate zijn de
inwoners van Vleteren tevreden over de ondersteuning die ze krijgen van de gemeente?

Tevredenheid over ondersteuning hernieuwbare energie
Wat:
De mate waarin inwoners tevreden zijn over de ondersteuning van de gemeente op vlak van hernieuwbare
Bron:
Metadata:

energie.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die tevreden zijn over ondersteuning hernieuwbare energie, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over ondersteuning hernieuwbare energie, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over ondersteuning hernieuwbare energie, 2020, in procenten
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HOEVEEL PERSONEN ERVAREN BETALINGSMOEILIJKHEDEN?
Kiezen voor klimaatvriendelijke investeringen is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen kan zich een energiezuinige woning,
zonnepanelen, een elektrische wagen… veroorloven. Sommige inwoners hebben zelfs moeite om de basisbehoeften voor energie
en water te betalen. Hoeveel inwoners in Vleteren ondervinden problemen om rekeningen voor energie en water te betalen?

Betalingsmoeilijkheden energie en water
Wat:
Aandeel inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat elektriciteit, water, gas of
Bron:
Metadata:

stookolie niet (op tijd) kan betalen.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners met betalingsmoeilijkheden energie en water, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden energie en water, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden energie en water, 2020, in procenten
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HOEVEEL RESTAFVAL WORDT ER GEPRODUCEERD?
Preventie, hergebruik, recyclage, verwerking en berging zorgen voor minder gebruik en een efficiëntere inzet van grondstoffen
en materialen alsook voor het verkleinen van de afvalberg. Hoeveel restafval wordt er geproduceerd in Vleteren?

Restafval
Wat:
Bron:
Metadata:

Totale hoeveelheid restafval, dit is het huishoudelijk afval exclusief het selectief ingezameld afval.
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap
Binnenlands Bestuur
zie website
Restafval, 2020, in kilogram per inwoner

Restafval, 2013-2020, in kilogram per inwoner
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER DE HUISVUILVOORZIENINGEN?
Als inwoners tevreden zijn over de huisvuilophaling en het recyclagepark, dan geeft dit een indicatie van de mate waarin deze
voorzieningen tegemoet komen aan hun verwachtingen. Zijn de inwoners van Vleteren tevreden over de huisvuilvoorzieningen?

Tevredenheid over huisvuilvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de huisvuilvoorzieningen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over huisvuilvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over huisvuilvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over huisvuilvoorzieningen, 2020, in procenten
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HOE GROEN IS DE GEMEENTE?
Het aanbod aan groen draagt bij tot de klimaatbestendigheid van een gemeente, zeker als dat aanbod aanwezig is in
verschillende types en groottes. Welk aandeel van de oppervlakte van Vleteren wordt ingenomen door woongroen, buurtgroen,
wijkgroen?

Groen in de buurt
Wat:
Aandeel van de totale oppervlakte van de gemeente dat ingenomen wordt door woongroen, buurtgroen en

Bron:
Metadata:

wijkgroen. Woongroen wordt gedefinieerd als elk type groen, ongeacht de grootte. Buurtgroen wordt
gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 0,2 hectare. Wijkgroen wordt gedefinieerd als groen
met een minimumoppervlakte van 10 hectare.
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap
Binnenlands Bestuur
zie website
Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2019, in procenten

Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2019, in procenten
(Vleteren)
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HOE GROEN IS DE GEMEENTE?
Het aanbod aan groen draagt bij tot de klimaatbestendigheid van een gemeente, zeker als dat aanbod aanwezig is in
verschillende types en groottes. Welk aandeel van de oppervlakte van Vleteren wordt ingenomen door stadsdeelgroen,
stadsgroen en stadsbos?

Groen in de gemeente
Wat:
Aandeel van de totale oppervlakte van de gemeente die ingenomen wordt door stadsdeelgroen, stadsgroen en

Bron:
Metadata:

stadsbos. Stadsdeelgroen wordt gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van minstens 30 hectare.
Stadsgroen wordt gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 60 hectare. Stadsbos wordt
gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 200 hectare.
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap
Binnenlands Bestuur
zie website
Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2019, in procenten

Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2019, in procenten
(Vleteren)

91

Lokaal bestuur
Zijn inwoners van Vleteren tevreden over de dienstverlening van hun lokaal bestuur? Hoeveel
vertrouwen hebben ze in het bestuur? Welke financiële parameters kent Vleteren?
Beleidsontwikkeling komt vaak tot stand in een vorm van co-creatie waarbij inwoners, middenveld
en ondernemingen problemen aanpakken en ontwikkelingskansen creëren. Belangrijke succesfactoren daarvoor zijn enerzijds publiek vertrouwen en legitimiteit van het bestuur en anderzijds
collectieve verantwoordelijkheid en burgerparticipatie. Bestuurlijke kwaliteit veronderstelt een
efficiënte, effectieve en bestuurskrachtige overheid, die de beginselen van behoorlijk bestuur toepast en financieel gezond is.
Tot slot moet het bestuur toegankelijk communiceren en inwoners betrekken.
Onderstaande indicatoren geven een beeld van de financiën van het lokaal bestuur en van de personeelsomkadering. Andere
indicatoren schetsen hoe de inwoners de kwaliteit van de dienstverlening ervaren. De mate waarin inwoners zich geïnformeerd
en geconsulteerd voelen is een indicatie van hun betrokkenheid.
Indicator
Ontvangsten en schulden
Belastingtarief van aanvullende personenbelasting
Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting

Vleteren

Vlaams Gewest

7,0%
214,66 euro
per inwoner
1.259 opcentiemen
331,85 euro
per inwoner
166,59 euro
per inwoner
1.350,92 euro
per inwoner

7,2%
316,11 euro
per inwoner
897 opcentiemen
372,64 euro
per inwoner
163,77 euro
per inwoner
1.223,84 euro
per inwoner

7,7 VTE
11,0 koppen
… per 1.000 inwoners

12,4 VTE
15,9 koppen
… per 1.000 inwoners

27,0%
73,0%

28,6%
71,4%

22,1%
57,0%
20,9%

25,8%
50,9%
23,3%

97,2%
0,0%

86,9%
13,1%

71%
82%

69%
71%

62%

57%

Tevredenheid over communicatie van gemeentebestuur
Consultatie van bewoners:

69%
50%

56%
37%

Vertrouwen
Vertrouwen in overheden
lokale overheid
Vlaamse overheid
federale overheid
Europese overheid
Vertrouwen in politie

41%
11%
5%
8%
44%

34%
16%
11%
16%
47%

Opcentiemen op onroerende voorheffing
Ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing
Autofinancieringsmarge
Financiële schuld
Personeel
Personeelsleden
Personeelsleden naar statuut
vastbenoemd
contractueel
Personeelsleden naar leeftijd
< 35 jaar
35-54 jaar
> 54 jaar
Personeelsleden naar herkomst
Belgisch
niet-Belgisch
Dienstverlening
Tevredenheid over digitale dienstverlening
Tevredenheid over loketvoorzieningen
Informatie, communicatie en consultatie
Voldoende informatie:

inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen
inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen
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HOEVEEL ONTVANGT DE GEMEENTE UIT DE AANVULLENDE PERSONENBELASTING?
De totale ontvangsten van de gemeentebesturen bestaan uit exploitatie-, investerings- en andere ontvangsten, waaronder
ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting. Hoe hoog is het belastingtarief op de aanvullende personenbelasting en
hoeveel ontvangt Vleteren per inwoner?

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting
Wat:
De personenbelasting is de inkomstenbelasting die de federale overheid heft op het jaarinkomen van

Bron:
Metadata:

particulieren. De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt gevestigd als een percentage op de
inkomstenbelastingen. Wanneer de gemeente bijvoorbeeld beslist om 7% aanvullende personenbelasting te
heffen, dan moet de belastingplichtige voor elke 100 euro die hij moet betalen voor de basisbelasting, 7 euro
(dit is 100 euro x 7%) bijkomend betalen voor de gemeente.
Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Belastingtarief van aanvullende personenbelasting (2021)
Vleteren

Vlaams Gewest

7,0%

7,2%

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting, 2021, in euro per inwoner

Ontvangsten uit aanvullende personenbelasting, 2014-2021, in euro per inwoner
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HOEVEEL ONTVANGT DE GEMEENTE UIT DE ONROERENDE VOORHEFFING?
Een andere inkomstenbron vloeit voort uit de onroerende voorheffing. Een gemeente heft opcentiemen op de onroerende
voorheffing. Hoeveel bedragen die opcentiemen in Vleteren? Welke ontvangsten per inwoner vloeien daaruit voort?

Ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing
Wat:
De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting op onroerende goederen. De basisbelasting wordt

Bron:
Metadata:

geheven door het Vlaamse Gewest. De gemeente voegt daar een heffing aan toe door het bepalen van de
aanslagvoet in de vorm van een aantal opcentiemen (honderdsten). Als een gemeente bijvoorbeeld beslist om
1.000 opcentiemen te heffen, dan betekent dit dat de belastingplichtige voor elke euro die hij moet betalen
voor de basisbelasting, 10 euro (dit is 1000/100) bijkomend moet betalen voor de gemeente.
Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Opcentiemen op onroerende voorheffing (2021)
Vleteren

Vlaams Gewest

1.259 opcentiemen

897 opcentiemen

Ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing, 2021, in euro per inwoner

Ontvangsten uit opcentiemen op onroerende voorheffing, 2014-2021, in euro per inwoner
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ZIJN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN IN EVENWICHT?
Idealiter zijn ontvangsten en uitgaven in evenwicht en is een lokaal bestuur in staat om schulden van leningen, leasings of
soortgelijke overeenkomsten af te betalen. Is dat het geval in Vleteren?

Autofinancieringsmarge
Wat:
De autofinancieringsmarge is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de

Bron:
Metadata:

exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds
de netto periodieke leningsuitgaven (aflossingen van leningen). Ze geeft weer of de financiën van het bestuur
op een structurele manier in evenwicht zijn en duidt aan of het bestuur in staat is de leningslasten (aflossingen
van kapitaal en intresten) te dragen met het overschot uit de gewone werking (het exploitatiesaldo).
Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Autofinancieringsmarge, 2021, in euro per inwoner

Autofinancieringsmarge, 2014-2021, in euro per inwoner
(Vleteren)
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ZIJN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN IN EVENWICHT?
Idealiter zijn ontvangsten en uitgaven in evenwicht en is een lokaal bestuur in staat om schulden van leningen, leasings of
soortgelijke overeenkomsten af te betalen. Is dat het geval in Vleteren?

Financiële schuld
Wat:
Financiële schulden zijn de schulden van leningen, leasings of soortgelijke overeenkomsten. Ze houden verband
Bron:
Metadata:

met de thesaurie van het bestuur.
Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Financiële schuld, 2021, in euro per inwoner

Financiële schuld, 2014-2021, in euro per inwoner
(Vleteren)
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HOEVEEL PERSONEELSLEDEN ZIJN ER?
Hoeveel personeelsleden werken bij Vleteren, zowel binnen de gemeentediensten zelf, als bij het OCMW en bij de autonome
gemeentebedrijven (AGB)?

Personeelsleden
Wat:
Aantal persoonsleden bij gemeente, OCMW en AGB.
Bron:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Personeelsleden (2021)
Vleteren
Koppen

Voltijdse equivalenten

40

28,2

Personeelsleden, 2021, in aantal koppen en aantal voltijdse equivalenten (VTE) per 1.000 inwoners

Personeelsleden, 2012-2021, in aantal koppen en aantal voltijdse equivalenten (VTE) per 1.000 inwoners
(Vleteren)
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HOEVEEL PERSONEELSLEDEN ZIJN VASTBENOEMD?
Hoeveel personeelsleden zijn vastbenoemd of statutair? Hoeveel zijn contractueel tewerkgesteld?

Personeelsleden naar statuut
Wat:
Aandeel personeelsleden bij gemeente en OCMW per rechtspositieregeling: vastbenoemde en contractuele
Bron:
Metadata:

personeelsleden.
Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Personeelsleden naar statuut (in koppen en VTE), 2021, in procenten

Personeelsleden naar statuut (in koppen), 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL PERSONEELSLEDEN ZIJN ER NAAR LEEFTIJD?
Idealiter weerspiegelt de personeelsomkadering de diversiteit naar leeftijd in Vleteren. Hoe verhouden de leeftijdsgroepen zich
in het personeelsbestand?

Personeelsleden naar leeftijd
Wat:
Aandeel personeelsleden per leeftijdsgroep in het personeelsbestand van de gemeente. Het gaat om de som
Bron:
Metadata:

van het aantal personeelsleden tewerkgesteld bij de gemeentediensten in strikte zin, bij het OCMW van de
gemeente en bij de politiezone waartoe de gemeente behoort.
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Personeelsleden naar leeftijd (in koppen), 2019, in procenten

Personeelsleden naar leeftijd (in koppen), 2010-2019, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL PERSONEELSLEDEN ZIJN ER NAAR HERKOMST?
Idealiter weerspiegelt de personeelsomkadering ook de diversiteit naar herkomst in Vleteren. Hoeveel personeelsleden zijn van
Belgische herkomst? Hoeveel van niet-Belgische herkomst?

Personeelsleden naar herkomst
Wat:
Aandeel personeelsleden per herkomstgroep (Belgische herkomst en buitenlandse herkomst) in het

Bron:
Metadata:

personeelsbestand van de gemeente. Het gaat om de som van het aantal personeelsleden tewerkgesteld bij de
gemeentediensten in strikte zin, bij het OCMW van de gemeente en bij de politiezone waartoe de gemeente
behoort.
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Personeelsleden naar herkomst (in koppen), 2019, in procenten

Personeelsleden naar herkomst (in koppen), 2010-2019, in procenten
(Vleteren)
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER DE DIGITALE DIENSTVERLENING?
Het aanvragen van documenten, een rijbewijs, ondersteuning voor een buurtfeest, erkenning als speelstraat… gebeurt meer en
meer digitaal. Daarbij zijn eenvoud in procedures en een toegankelijke en duidelijke website van belang. Als inwoners tevreden
zijn, dan beantwoordt de digitale dienstverlening aan hun verwachtingen. Is dat het geval in Vleteren?

Tevredenheid over digitale dienstverlening
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over digitale dienstverlening, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over digitale dienstverlening, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over digitale dienstverlening, 2020, in procenten
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER DE LOKETVOORZIENINGEN?
Lokale besturen staan dichter bij de burger dan de andere bestuursniveaus. De dienstverlening van de loketvoorzieningen is
daarin een belangrijke schakel. Zijn de inwoners van Vleteren tevreden over de loketvoorzieningen?

Tevredenheid over loketvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over loketvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over loketvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over loketvoorzieningen, 2020, in procenten
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VOELEN DE INWONERS ZICH VOLDOENDE GEÏNFORMEERD?
Voldoende informeren over wat er gebeurt in Vleteren, welke plannen er leven, welke beslissingen er genomen zijn… komt
tegemoet aan de eerste trede van de participatieladder en vergroot de mogelijkheden van inwoners om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven. Voelen de inwoners van Vleteren zich voldoende geïnformeerd?

Voldoende informatie
Wat:
Aandeel inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, de voorzieningen, de ingrepen
Bron:
Metadata:

en de beslissingen in en door de gemeente.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen, 2020, in procenten

Inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen, 2020, in procenten

Inwoners die zich voldoende geïnformeerd voelen, 2020, in procenten
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ZIJN DE INWONERS TEVREDEN OVER DE COMMUNICATIE VAN HUN LOKAAL BESTUUR?
Het is niet alleen van belang om voldoende informatie te verspreiden over wat er in Vleteren gebeurt. Het is eveneens van
belang dat alle inwoners die informatie goed kunnen begrijpen. Is dat het geval? Hoeveel inwoners vinden de communicatie
vanwege de gemeente duidelijk en begrijpbaar?

Tevredenheid over communicatie van gemeentebestuur
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat de communicatie van het gemeentebestuur duidelijk en begrijpbaar is.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over communicatie van gemeentebestuur, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over communicatie van gemeentebestuur, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over communicatie van gemeentebestuur, 2020, in procenten
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VOELEN DE INWONERS ZICH VOLDOENDE GECONSULTEERD?
Een lokaal bestuur dat inwoners betrekt bij het beleid en bevraagt over hun wensen en verwachtingen, stimuleert hen om zich
maatschappelijk te engageren en een volwaardige rol als burger op te nemen. Dat bevordert het samenleven en daardoor de
leefbaarheid. Hoeveel inwoners voelen zich voldoende geconsulteerd?

Consultatie van bewoners
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij
Bron:
Metadata:

veranderingen in hun buurt te betrekken.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen, 2020, in procenten

Inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen, 2020, in procenten
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HOEVEEL VERTROUWEN HEBBEN DE INWONERS IN HUN LOKAAL BESTUUR?
Vertrouwen in de overheid is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang en kan de identiteitsbeleving, het maatschappelijk
engagement en het burgerschap versterken. Doorgaans hebben inwoners meer vertrouwen in de lokale overheid dan in de
Vlaamse, federale en Europese overheid. Is dat het geval bij de inwoners van Vleteren?

Vertrouwen in gemeentebestuur
Wat:
Aandeel inwoners dat vertrouwen heeft in de lokale overheid.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vertrouwen hebben in gemeentebestuur, 2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in gemeentebestuur, 2017-2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in gemeentebestuur, 2020, in procenten
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HOEVEEL VERTROUWEN HEBBEN DE INWONERS IN DE VLAAMSE OVERHEID?
Vertrouwen in de overheid is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang en kan de identiteitsbeleving, het maatschappelijk
engagement en het burgerschap versterken. Doorgaans hebben inwoners meer vertrouwen in de lokale overheid dan in de
Vlaamse, federale en Europese overheid. Is dat het geval bij de inwoners van Vleteren?

Vertrouwen in Vlaamse overheid
Wat:
Aandeel inwoners dat vertrouwen heeft in de Vlaamse overheid.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vertrouwen hebben in Vlaamse overheid, 2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in Vlaamse overheid, 2017-2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in Vlaamse overheid, 2020, in procenten
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HOEVEEL VERTROUWEN HEBBEN DE INWONERS IN DE FEDERALE OVERHEID?
Vertrouwen in de overheid is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang en kan de identiteitsbeleving, het maatschappelijk
engagement en het burgerschap versterken. Doorgaans hebben inwoners meer vertrouwen in de lokale overheid dan in de
Vlaamse, federale en Europese overheid. Is dat het geval bij de inwoners van Vleteren?

Vertrouwen in federale overheid
Wat:
Aandeel inwoners dat vertrouwen heeft in de federale overheid.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vertrouwen hebben in federale overheid, 2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in federale overheid, 2017-2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in federale overheid, 2020, in procenten
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HOEVEEL VERTROUWEN HEBBEN DE INWONERS IN DE EUROPESE OVERHEID?
Vertrouwen in de overheid is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang en kan de identiteitsbeleving, het maatschappelijk
engagement en het burgerschap versterken. Doorgaans hebben inwoners meer vertrouwen in de lokale overheid dan in de
Vlaamse, federale en Europese overheid. Is dat het geval bij de inwoners van Vleteren?

Vertrouwen in Europese overheid
Wat:
Aandeel inwoners dat vertrouwen heeft in de Europese overheid.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vertrouwen hebben in Europese overheid, 2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in Europese overheid, 2017-2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in Europese overheid, 2020, in procenten
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HOEVEEL VERTROUWEN HEBBEN DE INWONERS IN DE POLITIE?
Vertrouwen in instellingen is een basisvoorwaarde voor sociale samenhang en kan de identiteitsbeleving, het maatschappelijk
engagement en het burgerschap versterken. Een belangrijk instelling binnen de samenleving is de politie. Hoeveel vertrouwen
hebben de inwoners van Vleteren in de politie?

Vertrouwen in politie
Wat:
Aandeel inwoners dat vertrouwen heeft in de politie.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vertrouwen hebben in politie, 2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in politie, 2017-2020, in procenten

Inwoners die veel vertrouwen hebben in politie, 2020, in procenten
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Mobiliteit
Hoe verplaatsen de inwoners van Vleteren zich? Hoe vaak verplaatsen ze zich duurzaam? Hoe ervaren
ze de verkeersveiligheid? Hoe milieuvriendelijk is het wagenpark?
In een leefbare gemeente of stad zijn woningen, werk, scholen en winkels vlot bereikbaar en dit met
verschillende vervoersmodi. Een goed uitgebouwd netwerk, ook voor voetgangers en fietsers, stimuleert
duurzame verplaatsingen. In de omgeving van scholen zijn de routes autoluw of autovrij. Het
parkeeraanbod is afgestemd op inwoners, pendelaars en bezoekers.
Onderstaande indicatoren geven cijfers over het vervoersmiddelenbezit en de milieuvriendelijkheid van het wagenpark. Andere
indicatoren beschrijven welke vervoersmodi inwoners gebruiken, hoe zij de infrastructuur ervaren en hoe veilig het verkeer is.
Indicator
Wagenpark
Personenwagens naar brandstoftype
- benzine
- diesel
- elektriciteit of hybride
Milieuvriendelijkheid van wagenpark naar CO2-uitstoot
- < 95 g/km
- > 184 g/km
Milieuvriendelijkheid van wagenpark naar ecoscore
- < 51
- > 70
Vervoersmiddelenbezit
Vervoersmiddelenbezit
- auto/bestelwagen
- fiets
- abonnement openbaar vervoer
Verplaatsingen
Verplaatsingen in vrije tijd
- auto (als bestuurder)
- fiets
- te voet
Verplaatsingen tussen woonplaats en werk/school
- auto (als bestuurder)
- fiets
- openbaar vervoer
Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden
- te voet
- met de fiets
Verkeersveiligheid
Verkeersongevallen met doden of gewonden
Verkeersslachtoffers
zwaargewonden
doden
Verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers
zwaargewonden
doden
Veilig fietsen: inwoners die vinden dat men veilig kan fietsen
Verkeersinfrastructuur
Voldoende fietsenstallingen
Voldoende fietspaden
Voldoende openbaar vervoer
Voldoende parkeerplaatsen
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Vleteren

Vlaams Gewest

34,5%
61,3%
3,2%

50,3%
43,1%
5,8%

2,4%
10,9%

2,7%
9,7%

17,3%
16,8%

9,1%
28,3%

96%
85%
18%

93%
85%
29%

78%
40%
42%

66%
50%
57%

30%
96%

37%
89%

50%
37%

64%
48%

274,2 ongevallen
per 100.000 inwoners

317,8 ongevallen
per 100.000 inwoners

54,8 slachtoffers
0,0 slachtoffers
... per 100.000 inwoners

33,0 slachtoffers
4,6 slachtoffers
... per 100.000 inwoners

0,0 slachtoffers
0,0 slachtoffers
... per 100.000 inwoners
55%

16,6 slachtoffers
1,8 slachtoffers
... per 100.000 inwoners
43%

33%
59%
43%
72%

31%
45%
67%
60%

HOE IS HET WAGENPARK SAMENGESTELD?
De samenstelling van het wagenpark staat onder invloed van een aantal evoluties die her en der ingang vinden, zoals de verdere
ontwikkeling van elektrische wagens en fietsen, de introductie van lage-emissiezones, de opkomst van deelfietsen en -auto’s…
Laten die evoluties zich ook voelen in het wagenpark in Vleteren?

Personenwagens naar brandstoftype
Wat:
Aandeel geregistreerde personenwagens naar brandstoftype: benzine, diesel, LPG, elektriciteit, hybride (benzine
Bron:
Metadata:

+ elektriciteit, diesel + elektriciteit), overige (onbekend, aardgas, waterstof, mengsmering, diesel + gas,
elektriciteit + LPG, bio-ethanol, waterstof + elektriciteit, benzine + aardgas, andere).
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Personenwagens naar brandstoftype, 2021, in procenten

Personenwagens naar brandstoftype, 2013-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOE MILIEUVRIENDELIJK IS HET WAGENPARK?
Het gebruik van milieuvriendelijke wagens komt de kwaliteit van het leefmilieu en de gezondheid van de inwoners ten goede.
De CO2-uitstoot van het wagenpark geeft een indicatie van de milieuvriendelijkheid van het wagenpark. Hoe lager de CO2uitstoot, hoe beter. Hoe scoort Vleteren op dit vlak?

Milieuvriendelijkheid van wagenpark naar CO2-uitstoot
Wat:
Verdeling van het aantal personenwagens in het bezit van particulieren naar CO2-uitstoot.
Bron:
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap
Metadata:

Binnenlands Bestuur
zie website

Milieuvriendelijkheid van het wagenpark naar CO2-uitstoot, 2021, in procenten

Milieuvriendelijkheid van het wagenpark naar CO2-uitstoot, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOE MILIEUVRIENDELIJK IS HET WAGENPARK?
Het gebruik van milieuvriendelijke wagens komt de kwaliteit van het leefmilieu en de gezondheid van de inwoners ten goede.
De ecoscore van het wagenpark geeft een indicatie van de milieuvriendelijkheid van het wagenpark. Hoe hoger de ecoscore,
hoe milieuvriendelijker het wagenpark. Hoe scoort Vleteren op dit vlak?

Milieuvriendelijkheid van wagenpark naar ecoscore
Wat:
Verdeling van het aantal personenwagens in het bezit van particulieren naar ecoscore.
Bron:
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap
Metadata:

Binnenlands Bestuur
zie website

Milieuvriendelijkheid van het wagenpark naar ecoscore, 2021, in procenten

Milieuvriendelijkheid van het wagenpark naar ecoscore, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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OVER WELKE VERVOERSMIDDELEN BESCHIKKEN DE INWONERS?
Hoeveel inwoners van Vleteren hebben een auto? Hoeveel hebben een abonnement voor het openbaar vervoer of doen aan
autodelen? Hoeveel inwoners bezitten een fiets? En gaat het bezit van duurzame vervoersmiddelen in Vleteren in stijgende lijn?

Vervoersmiddelenbezit
Wat:
Aandeel van de inwoners waarvan het gezin in het bezit is van een wagen, een moto of een bromfiets, een
Bron:
Metadata:

fiets, een elektrische fiets, een bakfiets of een fietskar, een abonnement openbaar vervoer, een lidmaatschap
autodelen of fietsdelen, een elektrische step, hoverboard of monowheel.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Vervoersmiddelenbezit, 2020, in procenten

Vervoersmiddelenbezit, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)
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HOE VERPLAATSEN DE INWONERS ZICH IN DE VRIJE TIJD?
Een goed uitgebouwd en veilig netwerk voor zachte mobiliteit kan een stimulans zijn voor voetgangers- en fietsverkeer. Hoe
verplaatsen de inwoners van Vleteren zich in hun vrije tijd? En wat is het populaire vervoersmiddel voor de inwoners van
Vleteren?

Verplaatsingen in vrije tijd
Wat:
Aandeel van de inwoners dat gebruikmaakt van een bepaald vervoersmiddel voor verplaatsingen in de vrije
Bron:
Metadata:

tijd. Dit is de modale verdeling van de verplaatsingen in de vrije tijd, per vervoersmiddel..
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Verplaatsingen in vrije tijd, 2020, in procenten

Verplaatsingen in vrije tijd: vaak/altijd gebruik, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)
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HOE VERPLAATSEN DE INWONERS ZICH VOOR WOON-WERKVERKEER EN WOON-SCHOOLVERKEER?
Is de auto nog steeds het dominante vervoersmiddel voor woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer? Hoeveel inwoners van
Vleteren gaan vaak te voet naar school of het werk? Hoe populair is de fiets? Hoeveel inwoners gebruiken het openbaar vervoer?

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk/school
Wat:
Aandeel van de inwoners dat gebruikmaakt van een bepaald vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen
Bron:
Metadata:

woonplaats en werk, school of opleiding. Dit is de modale verdeling van de verplaatsingen tussen woonplaats
en werk, school of opleiding, per vervoersmiddel.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, 2020, in procenten

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk: vaak/altijd gebruik, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)
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HOE VERPLAATSEN DE INWONERS ZICH VOOR KORTE AFSTANDEN?
Een goed uitgebouwd en veilig netwerk voor zachte mobiliteit kan inwoners stimuleren om korte afstanden te voet of met de
fiets af te leggen. Hoe verplaatsen de inwoners van Vleteren zich voor korte afstanden?

Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden
Wat:
Aandeel inwoners dat het voorbije jaar voor korte afstanden vaak de fiets genomen heeft of zich te voet heeft
Bron:
Metadata:

verplaatst.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die zich minstens wekelijks te voet of met de fiets verplaatsen, 2020, in procenten

Inwoners die zich minstens wekelijks te voet of met de fiets verplaatsen, 2020, in procenten

Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden (samengestelde maat), 2020, in procenten

118

HOEVEEL VERKEERSONGEVALLEN TELT DE GEMEENTE?
De invoering van zones 30, autoluwe of autovrije zones, fietsstraten, lage-emissiezones, randparkeren aan multimodale
knooppunten… heeft als doel om de verkeersveiligheid te verhogen. Heeft dit ook een invloed op het aantal verkeersongevallen
met doden of zwaargewonden? Wat is de situatie in Vleteren?

Verkeersongevallen met doden of gewonden
Wat:
Aantal verkeersongevallen. Een ongeval waarbij twee of meer weggebruikers betrokken zijn, wordt beschouwd
Bron:
Metadata:

als één verkeersongeval. Enkel de verkeersongevallen die zich voordeden op de openbare weg en waarbij doden
of gewonden vielen worden opgenomen in deze statistiek.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Verkeersongevallen met doden of gewonden, 2021, in aantal ongevallen per 100.000 inwoners

Verkeersongevallen met doden of gewonden, 2012-2021, in aantal ongevallen per 100.000 inwoners
(Vleteren)
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HOEVEEL VERKEERSSLACHTOFFERS TELT DE GEMEENTE?
Weerspiegelen de cijfers van het aantal verkeersongevallen zich ook in het aantal verkeersslachtoffers? Hoeveel slachtoffers
vallen er in Vleteren?

Verkeersslachtoffers
Wat:
Aantal verkeersslachtoffers (doden en zwaargewonden). Doden: som van de doden (zij die ter plaatse overleden)

Bron:
Metadata:

en de dodelijk gewonden (zij die overleden binnen de 30 dagen na de datum van het ongeval). Zwaargewonden:
de personen die bij een verkeersongeval gewond werden (maar niet dodelijk) en wier toestand een opname in
het ziekenhuis van tenminste 24 uur noodzaakte.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Verkeersslachtoffers, 2021, in aantal slachtoffers per 100.000 inwoners

Verkeersslachtoffers, 2012-2021, in aantal slachtoffers per 100.000 inwoners
(Vleteren)
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HOEVEEL VERKEERSSLACHTOFFERS TELT DE GEMEENTE?
Weerspiegelen de cijfers van het aantal verkeersongevallen zich ook in het aantal verkeersslachtoffers, in het bijzonder bij
fietsers en voetgangers? Hoeveel slachtoffers vallen er in Vleteren?

Verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers
Wat:
Aantal verkeersslachtoffers (doden en zwaargewonden) bij fietsers en voetgangers. Doden: som van de doden

Bron:
Metadata:

(zij die ter plaatse overleden) en de dodelijk gewonden (zij die overleden binnen de 30 dagen na de datum van
het ongeval). Zwaargewonden: de personen die bij een verkeersongeval gewond werden (maar niet dodelijk)
en wier toestand een opname in het ziekenhuis van tenminste 24 uur noodzaakte.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers, 2021, in aantal slachtoffers per 100.000 inwoners

Verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers, 2012-2021, in aantal slachtoffers per 100.000 inwoners
(Vleteren)
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VINDEN INWONERS HET VEILIG OM TE FIETSEN?
Een goed uitgebouwd en veilig netwerk voor zachte mobiliteit kan inwoners stimuleren om te fietsen. Maar vinden de inwoners
het veilig om in Vleteren te fietsen?

Veilig fietsen
Wat:
Aandeel inwoners dat het veilig vindt om te fietsen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die het veilig vinden om te fietsen, 2020, in procenten

Inwoners die het veilig vinden om te fietsen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die het veilig vinden om te fietsen, 2020, in procenten
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VINDEN DE INWONERS DAT ER VOLDOENDE FIETSENSTALLINGEN ZIJN?
Als inwoners de fiets vlot kunnen stallen, dan kan dat hen stimuleren om de fiets te kiezen voor verplaatsingen. Komt het
aanbod in Vleteren tegemoet aan de vraag?

Voldoende fietsenstallingen
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende fietsenstallingen zijn in de buurt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vinden dat er voldoende fietsenstallingen zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende fietsenstallingen zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende fietsenstallingen zijn, 2020, in procenten
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VINDEN DE INWONERS DAT ER VOLDOENDE FIETSPADEN ZIJN?
Als er voldoende fietspaden zijn, dan maakt dat verplaatsingen per fiets aantrekkelijk en gemakkelijk. Vinden de inwoners van
Vleteren dat er voldoende fietspaden zijn?

Voldoende fietspaden
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vinden dat er voldoende fietspaden zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende fietspaden zijn, 2017-2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende fietspaden zijn, 2020, in procenten
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VINDEN DE INWONERS DAT ER VOLDOENDE OPENBAAR VERVOER IS IN DE BUURT?
Als er voldoende openbaar vervoer is in de buurt, dan maakt dat kiezen voor bus, tram of trein aantrekkelijk en gemakkelijk.
Vinden de inwoners van Vleteren dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt?

Voldoende openbaar vervoer
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vinden dat er voldoende openbaar vervoer is, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende openbaar vervoer is, 2017-2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende openbaar vervoer is, 2020, in procenten
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VINDEN DE INWONERS DAT ER VOLDOENDE PARKEERPLAATSEN ZIJN IN DE BUURT?
Kunnen de inwoners van Vleteren hun wagen vlot parkeren in de woonomgeving? Vinden ze dat er voldoende parkeerplaatsen
ter beschikking zijn?

Voldoende parkeerplaatsen
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners in de buurt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vinden dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, 2017-2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende parkeerplaatsen zijn, 2020, in procenten
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Onderwijs en vorming
Stijgt of daalt het aantal leerlingen in Vleteren? Hoeveel leerlingen hebben niet het Nederlands als
thuistaal? Hoeveel lopen door schoolse vertraging het risico om de schoolcarrière niet te voltooien?
Hoeveel gezinnen ondervinden problemen om schoolfacturen te betalen? Zijn de inwoners tevreden over
de onderwijsvoorzieningen?
Een leefbare en duurzame gemeente of stad heeft een kwaliteitsvol en breed aanbod aan onderwijsvoorzieningen. Die liggen verspreid over het grondgebied en zijn afgestemd op de behoeften van de
inwoners. Dat aanbod stelt kinderen en jongeren in staat om de schoolcarrière te voltooien en een eindkwalificatie te halen.
Onderstaande indicatoren beschrijven het bereik en de aantrekkingskracht van de onderwijsvoorzieningen. Er komen ook een
aantal drempels aan bod die wijzen op het risico op een lagere eindkwalificatie. De tevredenheid over het aanbod beantwoordt
de vraag of de onderwijsvoorzieningen aan de verwachtingen voldoen, de betaalbaarheid de vraag in hoeverre financiële
drempels een belemmering zijn. Het aantal studenten hoger onderwijs geeft ten slotte een indicatie van de deelname daaraan
vanuit de eigen gemeente of stad.
Indicator
Evolutie aantal kinderen in leerplichtonderwijs
Participatie kleuteronderwijs:

aantal leerlingen in scholen in gemeente / aantal 2,5- tot
5-jarigen wonend in gemeente

Vleteren

Vlaams Gewest

107,5%

-

96,7%

-

0,0%

-

97,0%
3,0%

77,0%
22,7%

100,0%
100,0%
97,7%

97,1%
97,7%
88,7%

98,0%
2,0%

79,7%
20,2%

0,82%
0,00%

0,29%
3,06%

96,1%
3,9%

82,6%
17,2%

1,93%
0,00%

2,16%
11,81%

0,0%
1%

6,7%
19,5%
4%

29,6 studenten
per 1.000 inwoners

36,4 studenten
per 1.000 inwoners

87%

88%

Aantrekkingskracht lager onderwijs:

aantal leerlingen in scholen in gemeente / aantal leerlingen
wonend in gemeente

Aantrekkingskracht secundair onderwijs:

aantal leerlingen in scholen in gemeente / aantal leerlingen
wonend in gemeente

Gelijke kansen en drempels in het onderwijs
Leerlingen kleuteronderwijs, wonend in gemeente
thuistaal Nederlands
thuistaal niet-Nederlands
Minimale aanwezigheid kleuteronderwijs
3-jarigen (150 halve dagen)
4-jarigen (185 halve dagen)
5-jarigen (290 halve dagen)
Leerlingen lager onderwijs, wonend in gemeente
thuistaal Nederlands
thuistaal niet-Nederlands
Schoolse vertraging lager onderwijs, wonend in gemeente
- thuistaal Nederlands
- thuistaal niet-Nederlands
Leerlingen secundair onderwijs, wonend in gemeente
- thuistaal Nederlands
- thuistaal niet-Nederlands
Schoolse vertraging secundair onderwijs, wonend in gemeente
- thuistaal Nederlands
- thuistaal niet-Nederlands
Vroegtijdige schoolverlaters, wonend in gemeente
- thuistaal Nederlands
- thuistaal niet-Nederlands
Inwoners met betalingsmoeilijkheden schoolkosten
Hoger onderwijs
Studenten hoger onderwijs, wonend in de gemeente
Betaalbaarheid
Tevredenheid over onderwijsvoorzieningen
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HEEFT DE GEMEENTE EEN AANTREKKINGSKRACHT VOOR HET KLEUTERONDERWIJS?
Hoeveel kleuters zijn ingeschreven in het kleuteronderwijs in Vleteren? Ligt dit aantal hoger dan het aantal kleuters dat in
Vleteren woont? Als de verhouding groter is dan 100%, dan lopen er meer kleuters school dan er wonen.

Participatie kleuteronderwijs
Wat:
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon of buitengewoon kleuteronderwijs in de vestigingsplaatsen
Bron:
Metadata:

gelegen in de gemeente ten opzichte van het aantal 2,5- tot 5-jarigen.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Participatie kleuteronderwijs (2022)
Vleteren
107,5%
Participatie kleuteronderwijs, 2022, in procenten
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HEEFT DE GEMEENTE EEN AANTREKKINGSKRACHT VOOR HET LAGER ONDERWIJS?
Hoeveel leerlingen zijn ingeschreven in het lager onderwijs in Vleteren? Ligt dit aantal hoger dan het aantal kinderen dat in
Vleteren woont? Als de verhouding groter is dan 100%, lopen er meer kinderen school dan er wonen.

Aantrekkingskracht lager onderwijs
Wat:
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon of buitengewoon lager onderwijs in de vestigingsplaatsen
Bron:
Metadata:

gelegen in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon of buitengewoon lager onderwijs
dat woont in de gemeente.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Aantrekkingskracht lager onderwijs (2022)
Vleteren
96,7%
Aantrekkingskracht lager onderwijs, 2022, in procenten
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HEEFT DE GEMEENTE EEN AANTREKKINGSKRACHT VOOR HET SECUNDAIR ONDERWIJS?
Hoeveel leerlingen zijn ingeschreven in het secundair onderwijs in Vleteren? Ligt dit aantal hoger dan het aantal jongeren dat
in Vleteren woont? Als de verhouding groter is dan 100%, lopen er meer jongeren school dan er wonen.

Aantrekkingskracht secundair onderwijs
Wat:
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in gewoon of buitengewoon secundair onderwijs in de vestigingsplaatsen
Bron:
Metadata:

gelegen in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon of buitengewoon secundair
onderwijs die wonen in de gemeente.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Aantrekkingskracht secundair onderwijs (2022)
Vleteren
0,0%
Aantrekkingskracht secundair onderwijs, 2022, in procenten
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HOEVEEL KLEUTERS LOPEN RISICO OP SCHOOLACHTERSTAND?
Deelname aan het onderwijs op vroege leeftijd verkleint de kans op schoolse achterstand en vergroot de kans op gekwalificeerd
uitstromen. Jong naar school gaan is dus belangrijk, zeker voor kleuters voor wie de gezinstaal niet de onderwijstaal is. Bij
hoeveel kleuters is dat het geval in Vleteren?

Leerlingen kleuteronderwijs, wonend in gemeente, naar thuistaal
Wat:
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon kleuteronderwijs en woont in de gemeente, los van het
Bron:
Metadata:

feit of de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders, met thuistaal niet-Nederlands.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Leerlingen kleuteronderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2021, in procenten

Leerlingen kleuteronderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL KLEUTERS LOPEN RISICO OP SCHOOLACHTERSTAND?
Deelname aan het onderwijs op vroege leeftijd verkleint de kans op schoolse achterstand en vergroot de kans op gekwalificeerd
uitstromen. Om toegelaten te worden in het gewoon lager onderwijs, moeten kleuters voldoende halve dagen aanwezig geweest
zijn. Jong naar school gaan is dus belangrijk. Hoeveel kleuters uit Vleteren zijn voldoende aanwezig op school?

Minimale aanwezigheid kleuteronderwijs
Wat:
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon kleuteronderwijs met minimumaanwezigheid van 150 (3-

Bron:
Metadata:

jarigen), 185 (4-jarigen) en 290 halve dagen (5-jarigen), naar vestigingsplaats, ten opzichte van het aantal 3-, 4en 5-jarigen ingeschreven in het gewoon kleuteronderwijs, naar vestigingsplaats. In alle gevallen gaat het om
de minimumaanwezigheid om recht te hebben op de schooltoeslag.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Minimale aanwezigheid kleuteronderwijs, 2021, in procenten

Minimale aanwezigheid kleuteronderwijs, 2014-2021, in procenten
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HOEVEEL KINDEREN IN HET LAGER ONDERWIJS LOPEN RISICO OP ONGELIJKE ONDERWIJSKANSEN?
Hoeveel kinderen in Vleteren hebben een niet-Nederlandse thuistaal? Dit wijst op een hoger risico om de schoolcarrière niet te
voltooien, een lagere eindkwalificatie te behalen en bijgevolg een zwakkere maatschappelijke positie te bereiken.

Leerlingen lager onderwijs, wonend in gemeente, naar thuistaal
Wat:
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon lager onderwijs en woont in de gemeente, los van het feit
Bron:
Metadata:

of de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders, naar thuistaal.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Leerlingen lager onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2021, in procenten

Leerlingen lager onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL KINDEREN IN HET LAGER ONDERWIJS LOPEN RISICO OP ONGELIJKE ONDERWIJSKANSEN?
Hoeveel kinderen in Vleteren hebben schoolse vertraging? Dit wijst op een hoger risico om de schoolcarrière niet te voltooien,
een lagere eindkwalificatie te behalen en bijgevolg een zwakkere maatschappelijke positie te bereiken.

Schoolse vertraging lager onderwijs, wonend in gemeente, naar thuistaal
Wat:
Aantal leerlingen dat in het gewoon lager onderwijs minstens 2 jaar schoolse vertraging heeft opgelopen en
Bron:
Metadata:

die wonen in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon lager onderwijs die wonen in
de gemeente, naar thuistaal.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website

Schoolse vertraging lager onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2021, in procenten

Schoolse vertraging lager onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2014-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL JONGEREN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS LOPEN RISICO OP ONGELIJKE ONDERWIJSKANSEN?
Hoeveel jongeren in Vleteren hebben een niet-Nederlandse thuistaal? Dit wijst op een hoger risico om de schoolcarrière niet te
voltooien, een lagere eindkwalificatie te behalen en bijgevolg een zwakkere maatschappelijke positie te bereiken.

Leerlingen secundair onderwijs, wonend in gemeente, naar thuistaal
Wat:
Aantal leerlingen dat ingeschreven is in het gewoon lager onderwijs en woont in de gemeente, los van het feit
Bron:
Metadata:

of de leerlingen in de gemeente naar school gaan of elders, naar thuistaal.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Leerlingen secundair onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2021, in procenten

Leerlingen secundair onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL JONGEREN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS LOPEN RISICO OP ONGELIJKE ONDERWIJSKANSEN?
Hoeveel jongeren in Vleteren hebben schoolse vertraging? Dit wijst op een hoger risico om de schoolcarrière niet te voltooien,
een lagere eindkwalificatie te behalen en bijgevolg een zwakkere maatschappelijke positie te bereiken.

Schoolse vertraging secundair onderwijs, wonend in gemeente, naar thuistaal
Wat:
Aantal leerlingen dat in het gewoon secundair onderwijs minstens 2 jaar schoolse vertraging heeft opgelopen
Bron:
Metadata:

en die wonen in de gemeente ten opzichte van het aantal leerlingen in het gewoon secundair onderwijs die
wonen in de gemeente, naar thuistaal.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website

Schoolse vertraging secundair onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2021, in procenten

Schoolse vertraging secundair onderwijs, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2014-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL JONGEREN IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS STROMEN UIT ZONDER DIPLOMA?
Jongeren die vroegtijdig de school verlaten zonder diploma, lopen een hoger risico op een maatschappelijk zwakkere positie als
volwassene. Hoeveel jongeren in Vleteren eindigen hun schoolcarrière zonder diploma?

Vroegtijdige schoolverlaters, wonend in gemeente, naar thuistaal
Wat:
Aantal jongeren die niet meer leerplichtig zijn en het Vlaams secundair onderwijs verlaten zonder kwalificatie
Bron:
Metadata:

en die wonen in de gemeente, naar thuistaal. Dat aantal wordt afgezet ten opzichte van de som van het aantal
vroegtijdige schoolverlaters en het aantal leerlingen dat wel een kwalificatie heeft gehaald.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Vroegtijdige schoolverlaters, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2020, in procenten

Vroegtijdige schoolverlaters, wonend in de gemeente, naar thuistaal, 2011-2020, in procenten
(Vleteren)

137

HOEVEEL INWONERS KUNNEN MOEILIJK SCHOOLFACTUREN BETALEN?
Financiële drempels zouden voor niemand een belemmering mogen zijn om te participeren aan het onderwijs. Toch ondervinden
sommige inwoners moeilijkheden om basisbehoeften te kunnen betalen, ook op het vlak van onderwijs. Hoeveel inwoners in
Vleteren hebben het afgelopen jaar moeilijkheden ondervonden om schoolfacturen op tijd te betalen?

Betalingsmoeilijkheden schoolkosten
Wat:
Aandeel inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat schoolkosten niet (op tijd)
Bron:
Metadata:

kan betalen.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners met betalingsmoeilijkheden schoolkosten, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden schoolkosten, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden schoolkosten, 2020, in procenten
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HOEVEEL JONGEREN GAAN NAAR HET HOGER ONDERWIJS?
Hoeveel jongeren die in Vleteren wonen, volgen hoger onderwijs?

Studenten hoger onderwijs, wonend in gemeente
Wat:
Aantal studenten dat ingeschreven is in basisopleidingen hoger onderwijs en die wonen in de gemeente, per
Bron:
Metadata:

1.000 inwoners. Het gaat om studenten die in de gemeente wonen, los van het feit of ze in de gemeente
onderwijs volgen of elders.
Departement Onderwijs en Vorming, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website

Studenten hoger onderwijs, wonend in de gemeente, 2021, in aantal studenten per 1.000 inwoners

Studenten hoger onderwijs, wonend in de gemeente, 2012-2021, in aantal studenten per 1.000 inwoners
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER DE ONDERWIJSVOORZIENINGEN?
In een leefbare en duurzame gemeente of stad is een kwaliteitsvol en gediversifieerd aanbod aan onderwijsvoorzieningen
aanwezig, dat territoriaal gespreid is en afgestemd op de (sociale) behoeften van de inwoners. De tevredenheid over dat aanbod
geeft aan in welke mate de onderwijsvoorzieningen beantwoorden aan de verwachtingen. Hoeveel inwoners in Vleteren zijn
tevreden over de onderwijsvoorzieningen?

Tevredenheid over onderwijsvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de onderwijsvoorzieningen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over onderwijsvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over onderwijsvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over onderwijsvoorzieningen, 2020, in procenten
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Ruimte
Hoeveel groen is er in Vleteren? Gebruiken de inwoners het groenaanbod? Zijn er voldoende publieke
plekken om te spelen en elkaar te ontmoeten? Hoeveel ruimte wordt er gebruikt om te wonen? Hoeveel
ruimte is er voor bos en natuur?
Bevolkingsevoluties creëren druk op de ruimte: meer huishoudens betekent nood aan meer woningen,
meer ouderen nood aan meer ouderenvoorzieningen, meer jongeren nood aan meer scholen, groen en
speelvoorzieningen. Die druk neemt bovendien ook toe door evoluties zoals de stijgende mobiliteit.
Onderstaande indicatoren vertrekken van de totale oppervlakte en bekijken in welke mate en voor welke functie die bebouwd
is. Ze berekenen ook de oppervlakte aan groen, de mate waarin inwoners er gebruik van maken en hun tevredenheid over het
groenaanbod. Tot slot becijferen ze de oppervlakte aan publieke ruimte voor jeugd en ontmoeting en de oppervlakte aan private
buitenruimte rond de woningen.
Indicator
Beschikbare ruimte
Bebouwingsgraad
Bebouwde oppervlakte naar functie
woonfunctie
economische functie
welzijn en recreatie
Onbebouwde oppervlakte naar functie
akkerland en grasland
bossen en boomgaarden
recreatieterreinen
tuinen en parken
Ruimtebeslag
Bevolkingsdichtheid
Bevolkingsdichtheid
Ruimte voor groen
Groen in de buurt
woongroen
buurtgroen
wijkgroen
Groen in de gemeente
stadsdeelgroen
stadsgroen
stadsbos
Inwoners die bos, park of groenzone bezoeken
in eigen gemeente
in andere gemeente
Tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen
Ruimte voor vrije tijd
Private buitenruimte:

inwoners met private buitenruimte aan de woning

Voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken
speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren
geschikte plekken voor opgroeiende jeugd
Voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen
rustplekken
ontmoetingsplaatsen
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Vleteren

Vlaams Gewest

10,4%

28,6%

84,6%
9,8%
4,6%

75,3%
15,6%
6,5%

96,5%
2,6%
0,0%
0,2%
15%

74,7%
13,3%
0,4%
1,5%
33%

95 inwoners/km²

492 inwoners/km²

7,4%
6,3%
… van oppervlakte

23,9%
20,9%
… van oppervlakte

5,0%
5,0%
5,0%
… van oppervlakte

19,5%
18,4%
14,8%
… van oppervlakte

66%
72%
82%

89%
81%
78%

95%

91%

57%
60%

66%
57%

86%
80%

75%
67%

WELK DEEL VAN DE RUIMTE IS BEBOUWD?
Zicht op de mate waarin een gemeente bebouwd is, geeft een eerste indicatie van de druk op de beschikbare ruimte. Welk
percentage van de totale oppervlakte van Vleteren is volgebouwd?

Bebouwingsgraad
Wat:
Aandeel bebouwde oppervlakte ten opzichte van de totale oppervlakte van de gemeente.
Bron:
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Bebouwingsgraad, 2020, in procenten

Bebouwingsgraad, 2011-2020, in procenten
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HOE WORDT DE RUIMTE INGEVULD?
Een tweede indicatie van de druk op de ruimte kan afgeleid worden van de wijze waarop de bebouwde ruimte ingevuld is.
Gebeurt dat vooral door woningen? In welke mate wordt ze ingenomen door nijverheidsgebouwen en -terreinen? Hoeveel
ruimte is er voor welzijn en recreatie? Hoe ziet die verdeling in Vleteren eruit?

Bebouwde oppervlakte naar functie
Wat:
Aandeel van de bebouwde oppervlakte volgens functie: woonfunctie, economische functie, welzijn en recreatie.
Bron:
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Bebouwde oppervlakte naar functie, 2021, in procenten

Bebouwde oppervlakte naar functie, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOE WORDT DE RUIMTE INGEVULD?
Een andere indicatie van de druk op de ruimte kan afgeleid worden van de wijze waarop de onbebouwde ruimte ingevuld is.
Gebeurt dat vooral door akker- en grasland? Of eerder door bossen of parken? Hoe ziet die verdeling in Vleteren eruit?

Onbebouwde oppervlakte naar functie
Wat:
Aandeel van de onbebouwde oppervlakte volgens functie: oppervlaktebossen en boomgaarden,
Bron:
Metadata:

recreatieterreinen, tuinen en parken, akkerland en grasland.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Onbebouwde oppervlakte naar functie, 2021, in procenten

Onbebouwde oppervlakte naar functie, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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WELK DEEL VAN DE RUIMTE IS INGENOMEN?
De ruimte in Vlaanderen wordt meer en meer in beslag genomen. Dat gebeurt versnipperd en brengt een maatschappelijke kost
met zich mee. Om die evolutie op te volgen, wordt het ruimtebeslag in kaart gebracht, een volgende indicatie die de druk op
de ruimte illustreert. Wat is de stand van zaken van het ruimtebeslag in Vleteren?

Ruimtebeslag
Wat:
Het ruimtebeslag bestaat uit de ruimte ingenomen door onze nederzettingen, dus door huisvesting, industriële

Bron:
Metadata:

en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden, serres, enz. Parken en tuinen
maken hier ook deel van uit. Naast bebouwing of verharding bevat het ruimtebeslag bijvoorbeeld ook tuinen
bij woningen, buurtparken, voetbalvelden en dergelijke.
Departement Omgeving, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Ruimtebeslag, 2019, in procenten

Ruimtebeslag, 2019, in procenten
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HOE DICHTBEVOLKT IS DE GEMEENTE?
Een laatste indicatie van de druk op de ruimte kan afgeleid worden van het aantal inwoners per vierkante kilometer. Is Vleteren
dichtbevolkt of eerder dunbevolkt?

Bevolkingsdichtheid
Wat:
Aantal inwoners per km².
Bron:
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Bevolkingsdichtheid, 2022, in aantal inwoners per km²

Bevolkingsdichtheid, 2013-2022, in aantal inwoners per km²
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HOE GROEN IS DE GEMEENTE?
Het aanbod aan groen draagt bij tot de klimaatbestendigheid van Vleteren, zeker als dat aanbod aanwezig is in verschillende
types en groottes en streek- of gebiedseigen eigenschappen bevat (bv. broedgebieden en zeldzame habitats). Welk aandeel
wordt ingenomen door woongroen, buurtgroen, wijkgroen?

Groen in de buurt
Wat:
Aandeel van de totale oppervlakte van de gemeente dat ingenomen wordt door woongroen, buurtgroen en

Bron:
Metadata:

wijkgroen. Woongroen wordt gedefinieerd als elk type groen, ongeacht de grootte. Buurtgroen wordt
gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 0,2 hectare. Wijkgroen wordt gedefinieerd als groen
met een minimumoppervlakte van 10 hectare.
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap
Binnenlands Bestuur
zie website
Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2019, in procenten

Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2019, in procenten
(Vleteren)
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HOE GROEN IS DE GEMEENTE?
Het aanbod aan groen draagt bij tot de klimaatbestendigheid van Vleteren, zeker als dat aanbod aanwezig is in verschillende
types en groottes en streek- of gebiedseigen eigenschappen bevat (bv. broedgebieden en zeldzame habitats). Welk aandeel
wordt ingenomen door stadsdeelgroen, stadsgroen en stadsbos?

Groen in de gemeente
Wat:
Aandeel van de totale oppervlakte van de gemeente die ingenomen wordt door stadsdeelgroen, stadsgroen en

Bron:
Metadata:

stadsbos. Stadsdeelgroen wordt gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van minstens 30 hectare.
Stadsgroen wordt gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 60 hectare. Stadsbos wordt
gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 200 hectare.
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap
Binnenlands Bestuur
zie website
Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2019, in procenten

Aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van de gemeente, 2019, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL INWONERS MAKEN GEBRUIK VAN DE GROENVOORZIENINGEN?
Niet alleen de afstand ernaartoe, maar ook de mate waarin het groenaanbod geïntegreerd, veilig en toegankelijk is, zorgt ervoor
dat inwoners er gebruik van maken om te ontspannen. Hoeveel inwoners hebben het voorbije jaar gebruik gemaakt van het
groenaanbod in Vleteren? Of gaan zij daarvoor eerder naar een andere gemeente of stad?

Bezoek bos, park, groenzone in eigen gemeente of in andere gemeente
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar een bos, park of groenzone bezocht in de eigen gemeente of in een
Bron:
Metadata:

andere gemeente.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die een bos, park of groenzone bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die een bos, park of groenzone bezocht hebben in eigen of andere gemeente, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die een bos, park of groenzone bezocht hebben in eigen gemeente, 2020, in procenten
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER DE GROENVOORZIENINGEN?
Is het groenaanbod voldoende kwaliteitsvol, bereikbaar, veilig en toegankelijk? De tevredenheid over dat aanbod geeft aan in
welke mate het beantwoordt aan de verwachtingen. Hoeveel inwoners van Vleteren zijn tevreden over de natuur- en
groenvoorzieningen?

Tevredenheid over natuur en groenvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over het groen (natuur en groenvoorzieningen) in de gemeente.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over natuur en groenvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over natuur en groenvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over natuur en groenvoorzieningen, 2020, in procenten
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HEBBEN INWONERS PRIVATE BUITENRUIMTE?
Niet alleen de vastgoedprijzen, maar ook de druk op de beschikbare ruimte brengt evoluties met zich mee zoals compacter
wonen of verticaal bouwen. Kunnen beschikken over private buitenruimte verhoogt het comfortniveau van de woning. Hoeveel
inwoners van Vleteren beschikken over een private buitenruimte aan de woning?

Private buitenruimte aan de woning
Wat:
Aandeel inwoners dat beschikt over private buitenruimte aan de woning.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners met private buitenruimte aan de woning, 2020, in procenten

Inwoners met private buitenruimte aan de woning, 2017-2020, in procenten

Inwoners met private buitenruimte aan de woning, 2020, in procenten
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VINDEN DE INWONERS DAT ER VOLDOENDE SPEELVOORZIENINGEN EN PLEKKEN VOOR DE JEUGD ZIJN?
Een van de bouwstenen van een kindvriendelijke gemeente of stad is het voorzien in speelvoorzieningen voor kinderen en
geschikte plekken waar de opgroeiende jeugd kan samenkomen. Vinden de inwoners van Vleteren dat er voldoende dergelijke
plekken aanwezig zijn?

Voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat er in de gemeente voldoende speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren
Bron:
Metadata:

en geschikte plekken voor opgroeiende jeugd zijn.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die vinden dat er voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende speelvoorzieningen en geschikte plekken zijn, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die vinden dat er voldoende speelvoorzieningen zijn, 2020, in procenten
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VINDEN DE INWONERS DAT ER VOLDOENDE RUST- EN ONTMOETINGSPLEKKEN ZIJN?
Als er in de buurt plekken zijn waar mensen tot rust kunnen komen en elkaar kunnen ontmoeten, dan zal dat informeel menselijk
contact bevorderen en eenzaamheid tegengaan. De kwaliteit van de woonomgeving kan hier een stimulerende rol spelen. Vinden
de inwoners van Vleteren dat er in hun buurt genoeg dergelijke rustplekken zijn?

Voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen in de buurt zijn..
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vinden dat er voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen zijn, 2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die vinden dat er voldoende rustplekken zijn, 2020, in procenten
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Samenleven
Voelen inwoners zich thuis in Vleteren? Zetten ze zich actief in voor hun buurt? Voelen ze zich betrokken?
Ervaren ze buurtproblemen? Voelen ze zich onveilig op bepaalde plekken? Lukt het samenleven? Staan
ze open voor andere culturen?
Een sterk sociaal weefsel en persoonlijke netwerken hebben een positieve invloed op de samenleving. Ze
zorgen voor ondersteuning, een sterkere identiteit, betrokkenheid en sociale contacten. Sociale contacten,
zeker met bewoners met een buitenlandse herkomst, dragen bij tot meer openheid en tolerantie. Op haar
beurt bevordert buurtintegratie de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Een lokaal bestuur dat inwoners bevraagt over hun
wensen en verwachtingen, stimuleert hen om zich maatschappelijk te engageren en een rol op te nemen in het verenigingsleven,
het vrijwilligerswerk en de buurt. Zo wordt het samenleven aangenamer en verhoogt de leefbaarheid.
Onderstaande indicatoren bekijken het sociaal weefsel, de openheid voor andere culturen en de burgerbetrokkenheid. Andere
indicatoren beschrijven de veiligheid en de mate waarin inwoners problemen ervaren zoals vandalisme, criminaliteit en
buurthinder.
Indicator
Sociaal weefsel in de buurt
Sociaal weefsel: inwoners met sterk sociaal weefsel in de buurt
Tevredenheid over contact in de buurt
Openheid en tolerantie
Discriminatie: inwoners die zich gediscrimineerd voelen
Houding tegenover diversiteit:

inwoners die positief staan tegenover diversiteit

Burgerbetrokkenheid
Actieve betrokkenheid
Participatie in verenigingsleven
Vrijwilligerswerk
Consultatie van bewoners:

inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen

Feitelijke en subjectieve veiligheid
Criminaliteitsgraad
Misdrijven naar type
- Diefstal en afpersing
- Beschadigen van eigendom
- Misdrijven tegen lichamelijke integriteit
- Drugs
- Bedrog
Algemeen onveiligheidsgevoel in de gemeente
Mijdgedrag op bepaalde plekken in de gemeente
Buurthinder: inwoners die veel buurthinder ondervinden
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Vleteren

Vlaams Gewest

64%
87%

47%
80%

7%

12%

33%

35%

15%
66%
16%

14%
62%
16%

50%

37%

29,3 feiten
per 1.000 inwoners

65,7 feiten
per 1.000 inwoners

9,3%
8,4%
8,4%
1,9%
20,6%
3%
3%
9%

22,4%
8,3%
8,1%
7,6%
8,9%
7%
8%
20%

HEBBEN DE INWONERS EEN STERK SOCIAAL WEEFSEL IN DE BUURT?
Hebben inwoners veel contact met mensen in hun buurt? Voelen ze zich thuis bij hen? Vertrouwen ze hen? Vinden ze het
aangenaam om met hen te praten? Willen buren elkaar helpen? Op basis van de antwoorden op deze vragen is een onderscheid
mogelijk tussen inwoners met een sterk, matig en zwak sociaal weefsel in de buurt. Hoeveel inwoners in Vleteren hebben een
sterk sociaal weefsel in hun buurt?

Sociaal weefsel in de buurt
Wat:
Aandeel inwoners met een sterk sociaal weefsel in de buurt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners met sterk sociaal weefsel in de buurt, 2020, in procenten

Inwoners met sterk sociaal weefsel in de buurt, 2020, in procenten

Inwoners met sterk sociaal weefsel in de buurt, 2020, in procenten
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HOE TEVREDEN ZIJN DE INWONERS OVER CONTACT IN DE BUURT?
Tevredenheid over contact in de buurt geeft aan hoe aangenaam inwoners het samenleven in hun buurt vinden en hoe
betrokken ze zich voelen in hun buurt. Is het merendeel van de inwoners in Vleteren tevreden over het contact in de buurt?

Tevredenheid over contact in de buurt
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat het aangenaam is om in de buurt met de mensen te praten.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over contact in de buurt, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over contact in de buurt, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over contact in de buurt, 2020, in procenten
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VOELEN INWONERS ZICH GEDISCRIMINEERD?
De samenleving wordt alsmaar diverser, niet alleen op vlak van herkomst, maar ook op vlak van gender, seksuele geaardheid,
fysieke of mentale beperkingen, inkomen, scholingsgraad, taal… Die diversiteit heeft een impact op de dynamiek tussen mensen,
in een buurt, op het werk… Dat kan met zich meebrengen dat inwoners zich gekwetst, beledigd of benadeeld voelen. Bij hoeveel
inwoners in Vleteren is dat het geval?

Discrimatie
Wat:
Bron:
Metadata:

Aandeel inwoners dat zich gekwetst, beledigd of benadeeld voelt omwille van geslacht, seksuele geaardheid,
herkomst of fysieke of mentale beperking.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners die zich gediscrimineerd voelen, 2020, in procenten

Inwoners die zich gediscrimineerd voelen, 2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die zich gediscrimineerd voelen (samengestelde maat), 2020, in procenten

157

HOE STAAN BURGERS TEGENOVER DIVERSITEIT?
Sociale contacten, zeker met inwoners met een buitenlandse herkomst, dragen bij tot meer openheid en tolerantie en zorgen
ervoor dat inwoners ondanks onderlinge verschillen met elkaar samenleven. Op basis van de antwoorden op zes stellingen is
een onderscheid mogelijk tussen inwoners die positief, neutraal en negatief staan tegenover diversiteit. Hoe staan de inwoners
in Vleteren tegenover diversiteit?

Houding tegenover diversiteit
Wat:
Aandeel inwoners dat positief staat tegenover diversiteit.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die positief staan tegenover diversiteit, 2020, in procenten

Inwoners die positief staan tegenover diversiteit, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die positief staan tegenover diversiteit (samengestelde maat), 2020, in procenten
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HOE BETROKKEN IS DE BURGER?
Actief zijn in je buurt of gemeente wijst op zelforganisatie en burgerinitiatief. Het is een vorm van maatschappelijke en politieke
activiteit. Het geeft aan dat inwoners bekommerd zijn om de goede gang van zaken en mee willen werken aan de oplossing.
Een levendige democratie veronderstelt de betrokkenheid van zoveel mogelijk inwoners. Hoeveel inwoners in Vleteren zijn het
voorbije jaar actief geweest om iets in de buurt of in de gemeente te verbeteren?

Actieve betrokkenheid van de burger
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar actief is geweest om iets in de buurt of in de gemeente te verbeteren.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die actief betrokken zijn, 2020, in procenten

Inwoners die actief betrokken zijn, 2020, in procenten

Inwoners die actief betrokken zijn, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS ZIJN LID VAN EEN VERENIGING?
Een bloeiend en rijk verenigingsleven is op verschillende vlakken een meerwaarde voor de samenleving. Het betekent niet alleen
dat er een divers aanbod aan vrijetijdsactiviteiten is, het heeft ook een groot sociaal belang. Wie actief is in het verenigingsleven,
geeft blijk van initiatief, maatschappelijk engagement en burgerzin. Hoeveel inwoners in Vleteren zijn lid van een vereniging?

Participatie in verenigingsleven
Wat:
Aandeel inwoners dat lid is van een vereniging.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die participeren in het verenigingsleven, 2020, in procenten

Inwoners die participeren in het verenigingsleven, 2020, in procenten

Inwoners die participeren in het verenigingsleven, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS DOEN AAN VRIJWILLIGERSWERK?
De onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers vormt samen met sociale contacten een stevige basis voor sociale cohesie, dat op
haar beurt belangrijk is voor leefbare buurten en wijken. Vrijwilligerswerk is ook een maat voor zelforganisatie, burgerinitiatief
en maatschappelijk engagement. Hoeveel inwoners in Vleteren doen aan vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk
Wat:
Aandeel inwoners dat aan vrijwilligerswerk doet in de tijdsbesteding.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die aan vrijwilligerswerk doen, 2020, in procenten

Inwoners die aan vrijwilligerswerk doen, 2020, in procenten

Inwoners die aan vrijwilligerswerk doen, 2020, in procenten
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VOELEN INWONERS ZICH GECONSULTEERD?
Een lokaal bestuur dat inwoners betrekt bij het beleid en hen bevraagt over hun wensen en verwachtingen, stimuleert hen om
zich maatschappelijk te engageren en een volwaardige rol als burger op te nemen. Dat bevordert op zijn beurt het samenleven
en daardoor de leefbaarheid. Voelen de inwoners van Vleteren zich voldoende geconsulteerd?

Consultatie van bewoners
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende inspanningen doet om bewoners bij
Bron:
Metadata:

veranderingen in hun buurt te betrekken.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen, 2020, in procenten

Inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die zich voldoende geconsulteerd voelen, 2020, in procenten
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HOEVEEL CRIMINELE FEITEN WORDEN ER GEREGISTREERD?
Sociale cohesie in de samenleving hangt onder meer samen met de veiligheidsbeleving en de feitelijke veiligheid van de
leefomgeving. De criminaliteitsgraad geeft een eerste indicatie van hoe het gesteld is met de (on)veiligheid in een gemeente.
Hoe hoog ligt de criminaliteitsgraad in Vleteren?

Criminaliteitsgraad
Wat:
Statistiek van de door de politie geregistreerde feiten. Het gaat om de plaats waar het geregistreerde feit
Bron:
Metadata:

plaatsvond, niet de woonplaats van het slachtoffer.
Politiële Criminaliteitsstatistieken, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Criminaliteitsgraad, 2021, in aantal feiten per 1.000 inwoners

Criminaliteitsgraad, 2012-2021, in aantal feiten per 1.000 inwoners
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WELKE CRIMINELE FEITEN KOMEN HET MEEST VOOR?
Data over specifieke criminele feiten geven een tweede indicatie van hoe het gesteld is met de (on)veiligheid in een gemeente.
Welke criminele feiten komen het meest voor in Vleteren?

Misdrijven naar type
Wat:
Statistiek van de door de politie geregistreerde feiten, per type feit. Het gaat om de plaats waar het
Bron:
Metadata:

geregistreerde feit plaatsvond, niet de woonplaats van het slachtoffer.
Politiële Criminaliteitsstatistieken, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Misdrijven naar type, 2021, in procenten

Misdrijven naar type, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOE ONVEILIG VOELEN INWONERS ZICH?
Een derde indicatie van hoe het gesteld is met de (on)veiligheid in een gemeente kan afgeleid worden uit het aantal inwoners
dat zich onveilig voelt. Hoeveel inwoners in Vleteren voelen zich vaak onveilig?

Algemeen onveiligheidsgevoel
Wat:
Aandeel inwoners dat zich onveilig voelt in de gemeente.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die zich onveilig voelen in de gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die zich vaak/altijd onveilig voelen in de gemeente, 2017-2020, in procenten

Inwoners die zich vaak/altijd onveilig voelen in de gemeente, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS MIJDEN PLEKKEN?
Een vierde indicatie over hoe het gesteld is met de (on)veiligheid in een gemeente kan afgeleid worden uit het aantal inwoners
dat bepaalde plekken mijdt omwille van risico’s op onveiligheid. Bij hoeveel inwoners in Vleteren is dat het geval?

Mijdgedrag op bepaalde plekken
Wat:
Aandeel inwoners dat bepaalde plekken in de gemeente mijdt omwille van de veiligheidsrisico's.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die plekken mijden in de gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die vaak/altijd plekken mijden in de gemeente, 2017-2020, in procenten

Inwoners die vaak/altijd plekken mijden in de gemeente, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS ONDERVINDEN HINDER IN HUN BUURT?
Een laatste indicatie van (on)veiligheid kan afgeleid worden uit het aantal inwoners dat buurthinder ondervindt. Als inwoners
regelmatig problemen ondervinden, dan heeft dit een effect op het veiligheidsgevoel, op de leefbaarheid en op het samenleven
in de buurt. Deze indicator berekent een globale score op basis van deze verschillende problemen. Hoeveel inwoners in Vleteren
ondervinden veel hinder in hun buurt?

Buurthinder
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar hinder in de buurt heeft ondervonden.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die buurthinder ondervinden, 2020, in procenten

Inwoners die veel buurthinder ondervinden, 2020, in procenten

Inwoners die veel buurthinder ondervinden, 2020, in procenten
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Werk
Hoe groot is het aandeel inwoners op arbeidsleeftijd in Vleteren? Hoeveel daarvan zijn er echt aan het
werk? Hoeveel werkenden werken thuis? Hoeveel inwoners zijn werkzoekend en wat is hun profiel?
Hoeveel werkzoekenden zijn er per vacature?
Een hoge werkzaamheidsgraad en een lage werkzoekendengraad zijn nodig voor een economisch
leefbare en duurzame gemeente of stad. Dat veronderstelt een goede afstemming tussen
werkzoekenden en werkaanbiedingen. Inzicht in het profiel van de werkzoekenden is essentieel voor
initiatieven die focussen op het wegnemen van knelpunten bij werkzoekenden en voor het doelmatig verbinden van vraag en
aanbod.
Onderstaande indicatoren vertrekken vanuit dat arbeidsmarktperspectief. Ze geven eerst een beeld van het aandeel van de
beroepsbevolking in de totale bevolking. Daarna becijferen ze het aantal werkzoekenden zonder werk en de spanning tussen
het werkaanbod en die werkzoekenden.
Indicator
Aandeel beroepsbevolking
Activiteitsgraad:

aantal beroepsbevolking / totale bevolking op arbeidsleeftijd

Aandeel werkenden
Werkzaamheidsgraad:

aantal werkenden / totale bevolking op arbeidsleeftijd

Werkzaamheidsgraad, naar geslacht
- mannen
- vrouwen
Thuiswerk: inwoners die aan thuiswerk doen
Aandeel werkzoekenden zonder werk
Werkzoekendengraad:

aantal werkzoekenden zonder werk / totale beroepsbevolking

Werkzoekendengraad, naar geslacht
- mannen
- vrouwen
Werkzoekendengraad, naar leeftijd
- 15-24 jaar
- 50-64 jaar
Werkloosheidsgraad, naar herkomstgroep
- Belgische herkomst
- EU-herkomst
- Niet-EU-herkomst
Langdurig werkzoekenden zonder werk
Spanningsratio: aantal werkzoekenden

zonder werk / aantal openstaande vacatures
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Vleteren

Vlaams Gewest

84,1%

79,7%

82,3%

75,2%

84,0%
80,4%
14%

78,6%
71,6%
30%

3,3%

6,2%

3,3%
3,4%

6,2%
6,2%

6,4%
3,4%

11,3%
5,9%

1,4%
0,0%
0,0%
57,3%

2,4%
4,5%
8,5%
55,7%

3,9

3,2

HOE OMVANGRIJK IS DE BEROEPSBEVOLKING?
Wil Vleteren aantrekkelijk zijn voor een gediversifieerd economisch weefsel, dan is een goede verhouding tussen de
beroepsbevolking en de totale bevolking op arbeidsleeftijd een pluspunt. Hoe ligt die verhouding in Vleteren?

Activiteitsgraad
Wat:
De activiteitsgraad wordt berekend als het aandeel van de beroepsbevolking in de totale bevolking op

Bron:
Metadata:

arbeidsleeftijd (van 20 tot en met 64 jaar). De beroepsbevolking bestaat uit diegenen die aan het werk zijn
(werkenden) en zij die beschikbaar zijn voor een job en actief op zoek naar werk (niet-werkende
werkzoekenden).
Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, Statbel, DWH
AM&SB bij de KSZ, bewerking Steunpunt Werk en Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Activiteitsgraad, 2019, in procenten

Activiteitsgraad, 2010-2019, in procenten
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HOEVEEL INWONERS ZIJN AAN HET WERK?
Hoeveel inwoners op arbeidsleeftijd zijn aan het werk? Vanuit arbeidsmarktperspectief is een hoge werkzaamheidsgraad
gunstig. Welk aandeel van de inwoners op arbeidsleeftijd in Vleteren is aan de slag? En is er een verschil tussen vrouwen en
mannen?

Werkzaamheidsgraad naar geslacht
Wat:
De werkzaamheidsgraad wordt berekend als het aandeel van de werkenden in de totale bevolking op
Bron:
Metadata:

arbeidsleeftijd (van 20 tot en met 64 jaar). De werkenden bestaan uit alle personen die betaalde arbeid
verrichten.
Vlaamse Arbeidsrekening o.b.v. RSZ-DMFA, RSZPPO, RSVZ, RIZIV, CBS, IGSS, OEA, SEE, RVA, IWEPS, Statbel, DWH
AM&SB bij de KSZ, bewerking Steunpunt Werk en Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Werkzaamheidsgraad naar geslacht, 2019, in procenten

Werkzaamheidsgraad naar geslacht, 2010-2019, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL INWONERS GEVEN AAN THUIS TE WERKEN?
Door de coronacrisis heeft het thuiswerk zich op korte tijd ingeburgerd. De stap naar meer thuiswerken lijkt gezet en gaat
gepaard met nieuwe werkprocessen en digitale ontwikkelingen. Hoeveel inwoners van Vleteren doen aan thuiswerk?

Thuiswerk
Wat:
Bron:
Metadata:

Aandeel inwoners dat twee dagen of meer per week aan thuiswerk doet.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners die aan thuiswerk doen, 2020, in procenten

Inwoners die aan thuiswerk doen, 2020, in procenten

Inwoners die aan thuiswerk doen, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS ZIJN WERKZOEKEND?
Hoeveel inwoners op arbeidsleeftijd zijn werkzoekend? Vanuit arbeidsmarktperspectief is een lage werkzoekendengraad gunstig.
Welk aandeel van de inwoners op arbeidsleeftijd in Vleteren is werkzoekend? En is er een verschil tussen vrouwen en mannen?

Werkzoekendengraad naar geslacht
Wat:
De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de

Bron:
Metadata:

totale beroepsbevolking (15-64 jaar). De werkzoekenden zonder werk (WZW) zijn personen zonder job die zich
bij de VDAB als werkzoekende hebben ingeschreven. De beroepsbevolking is samengesteld uit werkenden
(loontrekkenden, zelfstandigen en helpers) en werkzoekenden zonder werk. Op basis van de beschikbare
gegevens wordt de werkzoekendengraad hier opgesplitst naar geslacht..
VDAB Studiedienst, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Werkzoekendengraad naar geslacht, 2021, in procenten

Werkzoekendengraad naar geslacht, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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WELK PROFIEL HEBBEN WERKZOEKENDE INWONERS VERDER?
Zicht op een mogelijk verschil tussen mannen en vrouwen geeft een eerste indicatie van het profiel van werkzoekenden. Een
andere indicatie kan afgeleid worden uit de leeftijd. Zijn er in Vleteren meer ouderen werkzoekend dan jongeren, of is het eerder
omgekeerd?

Werkzoekendengraad naar leeftijd
Wat:
De werkzoekendengraad wordt berekend als het aandeel van de werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) in de

Bron:
Metadata:

totale beroepsbevolking (15-64 jaar). De werkzoekenden zonder werk (WZW) zijn personen zonder job die zich
bij de VDAB als werkzoekende hebben ingeschreven. De beroepsbevolking is samengesteld uit werkenden
(loontrekkenden, zelfstandigen en helpers) en werkzoekenden zonder werk. Op basis van de beschikbare
gegevens wordt de werkzoekendengraad hier weergegeven voor de leeftijdsgroep van 15-24-jarigen en voor de
leeftijdsgroep van 50-64-jarigen.
VDAB Studiedienst, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Werkzoekendengraad naar leeftijd, 2021, in procenten

Werkzoekendengraad naar leeftijd, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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WELK PROFIEL HEBBEN WERKLOZE INWONERS VERDER?
Nog een andere indicatie van het profiel van werklozen kan afgeleid worden uit de herkomst. Is er een verschil tussen personen
van Belgische en personen van niet-Belgische herkomst in Vleteren?

Werkloosheidsgraad naar herkomst
Wat:
De werkloosheidsgraad wordt berekend als het aandeel van de werklozen (15-64 jaar) in de totale

Bron:
Metadata:

beroepsbevolking (15-64 jaar). Werklozen zijn hier de personen die als werkloos worden beschouwd door de
nomenclatuur van het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de KSZ. Het gaat om
werklozen na voltijdse tewerkstelling met werkloosheidsuitkering, werklozen na een vrijwillig deeltijdse job
met werkloosheidsuitkering, werklozen na studies, met wachtuitkering of overbruggingsuitkering en werklozen
met begeleidingsuitkering. Het gaat dus enkel om uitkeringsgerechte werklozen.
Aangezien de door de VDAB gebruikte definitie van werkzoekenden zonder werk verschilt van de definitie van
werklozen zoals gebruikt in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, kunnen de werkloosheidscijfers
gebaseerd op de VDAB-gegevens en op de KSZ-gegevens niet met elkaar vergeleken worden.
Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Werkloosheidsgraad naar herkomst, 2020, in procenten

Werkloosheidsgraad naar herkomst, 2011-2020, in procenten
(Vleteren)
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HOEVEEL INWONERS ZIJN LANGDURIG WERKZOEKEND?
Een volgende indicatie van het profiel van werkzoekenden kan afgeleid worden van het aantal langdurig werkzoekenden zonder
werk. Hoeveel inwoners in Vleteren zijn al één jaar of langer werkzoekend?

Langdurig werkzoekenden zonder werk
Wat:
Bij de langdurige werkloosheid wordt er gekeken naar het aandeel langdurig werkzoekenden zonder werk (15-

Bron:
Metadata:

64 jaar) in de totale groep van werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar). De werkzoekenden zonder werk (WZW)
zijn personen zonder job die zich bij de VDAB als werkzoekende hebben ingeschreven. Langdurig
werkzoekenden zonder werk (15-64 jaar) zijn 1 jaar of langer werkzoekend.
VDAB Studiedienst, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Langdurig werkzoekenden zonder werk, 2021, in procenten

Langdurig werkzoekenden zonder werk, 2012-2021, in procenten
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IS ER EEN ARBEIDSKRAPTE OF EEN ARBEIDSRESERVE?
Is er, ten slotte, sprake van een arbeidsreserve of van arbeidskrapte? Hoe minder werkzoekenden er zijn per vacature, des te
moeilijker het is voor werkgevers om (geschikt) personeel te vinden voor hun werkaanbiedingen. Hoe is het gesteld met de
spanningsratio in Vleteren?

Spanningsratio
Wat:
De spanningsratio geeft aan hoeveel werkzoekenden zonder werk er beschikbaar zijn ten opzichte van het

Bron:
Metadata:

totaal aantal openstaande vacatures. De werkzoekenden zonder werk (WZW) zijn personen zonder job die zich
bij de VDAB als werkzoekende hebben ingeschreven. De openstaande VDAB-vacatures tonen de voorraad aan
vacatures die op de laatste dag van de maand bij de VDAB uitstaan. De indicator geeft het gemiddelde over de
maanden januari-december.
VDAB Studiedienst, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Spanningsratio, 2021, ratio

Spanningsratio, 2012-2021, ratio

176

Wonen en woonomgeving
Hoe graag wonen inwoners in Vleteren? Zijn ze tevreden over hun woning en de woonomgeving?
Ervaren ze buurtproblemen? Hoeveel bedraagt de mediaan verkoopprijs van huizen en appartementen?
Evoluties zoals het groeiende aantal inwoners en de veranderende samenstelling van huishoudens
zetten de woningmarkt onder druk. Ze vergroten ook de behoefte aan voorzieningen, open ruimte en
groen. De betaalbaarheid van woningen kan de woonzekerheid van inwoners bedreigen. Tevredenheid
over woningen en de woonomgeving zegt hoe inwoners de kwaliteit van het wonen in Vleteren ervaren.
Onderstaande indicatoren gaan over het aantal huishoudens en het woningbestand, zowel naar aanbod als naar kostprijs.
Andere indicatoren berekenen het aantal gezinnen dat kampt met betalingsmoeilijkheden rond wonen. De laatste indicatoren
beschrijven de kwaliteit en de tevredenheid over woningen en de woonomgeving.
Indicator
Huishoudens
Huishoudens
1 persoon
2 personen
3 personen
4 of meer personen
Differentiatie woningbestand
Woongelegenheden naar bouwwijze
huizen
appartementen
handelspanden
Sociaal woningaanbod
Vastgoedmarkt
Verkopen woningen, naar bouwwijze
open bebouwing
gesloten/halfopen bebouwing
appartementen
Mediaanprijs van huizen
open bebouwing
gesloten/halfopen bebouwing
alle huizen
Mediaanprijs van appartementen
Betaalbaarheid
Inwoners met betalingsmoeilijkheden wonen
Woonquote: inwoners met uitgaven voor wonen

hoger dan 30% van gezinsinkomen

Duurzaamheid
Duurzaamheid van de woning: inwoners met duurzame woning
energiezuinige woning
energierecupererende woning
Eigenaars met renovatie-intentie
Tevredenheid
Tevredenheid over de woning
Graag wonen in de gemeente
Tevredenheid over de buurt
Inwoners met verhuisintentie
binnen gemeente
naar andere gemeente
Buurthinder: inwoners die buurthinder ervaren
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Vleteren

Vlaams Gewest

29,3%
32,7%
14,1%
23,9%

32,8%
34,2%
13,6%
19,3%

90,9%
2,2%
4,6%
5,2 woningen
per 100 huishoudens

67,2%
27,6%
2,4%
5,6 woningen
per 100 huishoudens

-

-

- euro
150.000 euro
163.000 euro
- euro

372.875 euro
261.199 euro
295.000 euro
222.500 euro

5%

5%

19%

19%

74%
89%
22%

78%
55%
21%

91%
91%
89%

89%
90%
80%

5%
9%
9%

10%
10%
20%

HOEVEEL HUISHOUDENS ZIJN ER IN DE GEMEENTE?
Het aantal huishoudens en de huishoudgrootte bepalen mee de woonbehoefte, naast andere factoren zoals verjonging,
vergrijzing, migratie… Hoe meer huishoudens, hoe groter de nood aan wooneenheden. Hoeveel huishoudens zijn er in Vleteren?
Hoe verhouden het aantal alleenstaanden en het aantal huishoudens met meerdere personen zich ten opzichte van elkaar?

Huishoudens naar grootte
Wat:
Aantal private huishoudens naar grootte. Onder huishouden verstaat men alle personen die gewoonlijk
Bron:
Metadata:

eenzelfde woning betrekken en er samen leven. Een huishouden bestaat ofwel uit een persoon die gewoonlijk
alleen leeft, ofwel uit twee of meer personen die al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden zijn.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Aantal huishoudens (2022)
Vleteren
1.473
Huishoudens naar grootte, 2022, in procenten

Huishoudens naar grootte, 2013-2022, in procenten
(Vleteren)

178

HOE GEDIFFERENTIEERD IS HET WONINGBESTAND?
Niet elke woning is geschikt voor elk gezin. Een gedifferentieerd aanbod is wenselijk. Zo komt het tegemoet aan verschillende
sociale behoeften naargelang de middelen, de levensfasen en de samenstelling van huishoudens. Welk type woning overheerst
in Vleteren?

Type woongelegenheden
Wat:
Aantal woongelegenheden in gebouwen naar type. Qua type wordt er een onderverdeling gemaakt in gesloten,
Bron:
Metadata:

halfopen en open bebouwing, appartement of handelshuis of alle andere gebouwen.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Woongelegenheden naar bouwwijze, 2021, in procenten

Woongelegenheden naar bouwwijze, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOE GEDIFFERENTIEERD IS HET WONINGBESTAND?
Differentiatie in woningaanbod heeft niet alleen betrekking op het type woning, maar ook op het onderscheid tussen private
woningmarkt en sociaal woningaanbod. Voor huishoudens met een beperkter inkomen is het aanbod aan sociale huurwoningen
onontbeerlijk. Hoeveel sociale woningen zijn er in Vleteren?

Sociaal woningaanbod
Wat:
Aantal sociale huurwoningen per 100 huishoudens.
Bron:
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap
Metadata:

Binnenlands Bestuur
zie website

Sociale woningaanbod, 2021, in aantal woningen per 100 huishoudens

Sociale woningaanbod, 2012-2021, in aantal woningen per 100 huishoudens

180

WELKE WONINGTYPES WORDEN VERKOCHT?
Niet iedereen is op zoek naar een alleenstaande woning. Zo zijn de vergrijzende bevolking en de groep starters op de
woningmarkt vaak meer dan andere bevolkingsgroepen vragende partij voor een woning gelegen in een appartementsgebouw.
Voor een goede sociale mix is differentiatie wenselijk in wat te koop aangeboden wordt. Welke woningtypes worden het meest
verkocht in Vleteren?

Verkopen woningen naar type
Wat:
Aantal verkopen van woningen naar type vastgoedcategorieën op basis van de aard gespecifieerd in de
Bron:
Metadata:

verkoopakte.
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Verkopen woningen naar bouwwijze, 2021, in procenten

Verkopen woningen naar bouwwijze, 2012-2021, in procenten
(Vleteren)
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HOE EVOLUEREN DE VASTGOEDPRIJZEN?
Vlaanderen kent stijgende huizenprijzen. Volgt Vleteren die trend? Hoeveel kost een woning er?

Mediaanprijs van huizen
Wat:
De mediaanprijs van de verkopen van huizen met 2, 3, 4 of meer gevels (exclusief appartementen).
Bron:
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Mediaanprijs van huizen, 2021, in euro

Mediaanprijs van huizen, 2012-2021, in euro
(Vleteren)
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HOE EVOLUEREN DE VASTGOEDPRIJZEN?
Ook de prijs van appartementen zit in stijgende lijn in Vlaanderen. Is dit in Vleteren ook het geval? Wat betaal je in Vleteren
voor een appartement?

Mediaanprijs van appartementen
Wat:
De mediaanprijs van de verkopen van appartementen.
Bron:
Statbel, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Mediaanprijs van appartementen, 2021, in euro

Mediaanprijs van appartementen, -, in euro
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VOOR HOEVEEL HUISHOUDENS IS HET BETALEN VAN DE HUUR OF LENING EEN PROBLEEM ?
Wanneer huishoudens regelmatig problemen hebben om hun huur of lening te betalen, dan bedreigt dat hun woonzekerheid.
Hoeveel huishouden in Vleteren hebben regelmatig problemen om hun huishuur of lening te betalen?

Betalingsmoeilijkheden wonen
Wat:
Aandeel inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat de woonkosten niet (op
Bron:
Metadata:

tijd) kan betalen.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners met betalingsmoeilijkheden wonen, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden wonen, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden wonen, 2020, in procenten
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VOOR HOEVEEL HUISHOUDENS IS HET BETALEN VAN DE HUUR OF LENING EEN PROBLEEM ?
Wanneer huishoudens regelmatig problemen hebben om hun huur of lening te betalen, dan bedreigt dat hun woonzekerheid.
Dat risico is aanwezig als de huur of de afbetaling van een lening meer dan 30% van het gezinsinkomen bedraagt. Voor hoeveel
huishoudens in Vleteren is dat het geval?

Woonquote
Wat:
Aandeel van de inwoners voor wie de totale uitgave van het gezin voor de huur of de afbetaling van de lening
Bron:
Metadata:

minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners met woonquote groter dan 30%, 2020, in procenten

Inwoners met woonquote groter dan 30%, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners met woonquote groter dan 30% (totaal), 2020, in procenten
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WONEN DE INWONERS IN EEN DUURZAME WONING?
Woningen die goed geïsoleerd zijn, die beschikken over een kwaliteitsvolle energieketel of aan energierecuperatie doen, dragen
bij aan de duurzaamheid. Een dergelijke infrastructuur vergt echter de nodige investeringen. Niet alle woningen zijn daarmee
uitgerust en zijn dus even duurzaam. Hoeveel woningen in Vleteren zijn energiezuinig?

Duurzaamheid van de woning: energiezuinige woningen
Wat:
Aandeel inwoners dat woont in een energiezuinige woning. Een woning is energiezuinig als drie van deze
Bron:
Metadata:

voorzieningen aanwezig zijn: isolatie dak, isolatie muren, dubbel glas en energiezuinige ketel.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners die wonen in energiezuinige woning, 2020, in procenten

Inwoners die wonen in energiezuinige woning, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die wonen in energiezuinige woning, 2020, in procenten
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WONEN DE INWONERS IN EEN DUURZAME WONING?
Woningen die goed geïsoleerd zijn, die beschikken over een kwaliteitsvolle energieketel of aan energierecuperatie doen, dragen
bij aan de duurzaamheid. Een dergelijke infrastructuur vergt echter de nodige investeringen. Niet alle woningen zijn daarmee
uitgerust en zijn dus even duurzaam. Hoeveel woningen in Vleteren zijn energierecuperend?

Duurzaamheid van de woning: energierecupererende woningen
Wat:
Aandeel inwoners dat woont in een energierecupererende woning. Een woning is energierecupererend als één
Bron:
Metadata:

van deze voorzieningen aanwezig is: groendak, zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, gebruik regenwater.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners die wonen in energierecupererende woning, 2020, in procenten

Inwoners die wonen in energierecupererende woning, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners die wonen in energierecupererende woning, 2020, in procenten
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HOEVEEL EIGENAARS PLANNEN RENOVATIEWERKEN?
Niet alle woningen zijn kwaliteitsvol en duurzaam. Sommige woningen kampen met structurele problemen, beschikken niet
over een elementair basiscomfort, voldoen niet aan de huidige energetische vereisten… Renovatie- of verbouwingswerken zijn
nodig om daaraan tegemoet te komen. Hoeveel eigenaars in Vleteren plannen in de komende vijf jaar verbouwings- of
renovatiewerken?
Renovatie-intentie
Wat:
Aandeel van de eigenaars dat van plan is om de komende vijf jaar te verbouwen of te renoveren.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Eigenaars met een renovatie-intentie, 2020, in procenten

Eigenaars met een renovatie-intentie, 2020, in procenten

Eigenaars met een renovatie-intentie, 2020, in procenten
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ZIJN DE INWONERS TEVREDEN OVER DE EIGEN WONING?
Een goede woonkwaliteit heeft een positieve impact op het welzijn en de gezondheid van inwoners. Als een woning niet
beantwoordt aan kwaliteitsvereisten, daalt de tevredenheid van de bewoners over de woning. Dit kan leiden tot een wens om
te verhuizen. Hoeveel inwoners van Vleteren zijn tevreden over de woning waarin ze wonen?

Tevredenheid over de woning
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de woning.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over de woning, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over de woning, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over de woning, 2020, in procenten
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WONEN DE INWONERS GRAAG IN DE GEMEENTE?
Niet alleen de woning, maar ook de kwaliteit van de ruime woonomgeving is een bepalende factor. Een woonomgeving met
gezellige pleinen en hoeken, een verzorgd straatbeeld, een goede verkeersleefbaarheid… heeft een impact op het welbevinden
van de inwoners en zorgt ervoor dat de inwoners graag wonen in de eigen gemeente of stad. Bij hoeveel inwoners van Vleteren
is dat het geval?

Graag wonen in de gemeente
Wat:
Aandeel inwoners dat graag woont in de eigen gemeente.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die graag wonen in de gemeente, 2020, in procenten

Inwoners die graag wonen in de gemeente, 2017-2020, in procenten

Inwoners die graag wonen in de gemeente, 2020, in procenten
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ZIJN DE INWONERS TEVREDEN OVER DE BUURT?
Zich veilig voelen in de omgeving, goede contacten met buren, nette straten en voetpaden, buurtvoorzieningen, toegankelijk
groen, speelplekken... Dergelijke zaken bepalen mee de kwaliteit van de directe woonomgeving. Als inwoners niet tevreden zijn
over hun buurt, dan is dat vaak een belangrijke reden om te verhuizen. Hoeveel inwoners in Vleteren zijn tevreden over hun
buurt?

Tevredenheid over de buurt
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de buurt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over de buurt, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over de buurt, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over de buurt, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS DENKEN AAN VERHUIZEN?
Ontevredenheid over de woning en de directe woonomgeving kan leiden tot een wens om te verhuizen. Hoeveel inwoners in
Vleteren zijn van plan om in de komende vijf jaar te verhuizen? En plannen zij vooral te verhuizen binnen de gemeente, of
eerder naar een andere gemeente of stad?

Verhuisintentie
Wat:
Aandeel inwoners dat de intentie heeft om in de komende vijf jaar te verhuizen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners met verhuisintentie naar een andere gemeente, 2020, in procenten

Inwoners met verhuisintentie, 2017-2020, in procenten
(Vleteren)

Inwoners met verhuisintentie naar een andere gemeente, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS ONDERVINDEN HINDER IN HUN BUURT?
Als inwoners regelmatig problemen ondervinden, dan heeft dit een effect op het veiligheidsgevoel, op de leefbaarheid en op het
samenleven in de buurt. Deze indicator berekent een globale score op basis van deze verschillende problemen. Hoeveel inwoners
in Vleteren ondervinden veel hinder in hun buurt?

Buurthinder
Wat:
Aandeel inwoners dat het afgelopen jaar geen tot weinig hinder, gemiddelde hinder of veel hinder in de buurt
Bron:
Metadata:

heeft ondervonden.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die buurthinder ondervinden, 2020, in procenten

Inwoners die veel buurthinder ervaren, 2020, in procenten

Inwoners die veel buurthinder ervaren, 2020, in procenten
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Zorg en gezondheid
Voelen de inwoners van Vleteren zich gezond en zijn ze dat ook? Is er voldoende opvang voor baby's en
kinderen? En voor ouderen? Bereikt de preventieve gezondheidszorg de inwoners? In welke mate zorgen
de inwoners van Vleteren voor elkaar?
Een goede fysieke en psychische gezondheid is een basisvoorwaarde om te kunnen participeren in de
maatschappij. Die gezondheid wordt beïnvloed door onder meer de leeftijd, erfelijke factoren, levensstijl
en de leef- en werkomgeving. Een leefbare en duurzame gemeente of stad voorziet in een kwaliteitsvol,
gediversifieerd, bereikbaar en betaalbaar aanbod aan zorg- en gezondheidsvoorzieningen. Dit aanbod is afgestemd op de
behoeften van de inwoners, sluit aan bij de vertrouwde leefomgeving en weerspiegelt de diversiteit van de samenleving. Fysieke
en financiële drempels mogen geen belemmering zijn om ervan gebruik te maken.
Onderstaande indicatoren bekijken eerst de gezondheid van de inwoners. Daarna komen de opvang van baby’s, peuters en
schoolgaande jeugd aan bod, evenals de zorg voor ouderen. Na de preventieve en andere zorgvoorzieningen geven de
indicatoren een beeld van de informele zorg die inwoners zelf geven en krijgen.
Indicator
Gezondheid en welzijn van inwoners
Geluksgevoel: inwoners die gelukkig zijn
Subjectieve gezondheid: inwoners die zich gezond voelen
Inwoners met chronische aandoening
Inwoners met diabetes
Baby’s en peuters
Opvangplaatsen baby's en peuters
Tevredenheid over kinderopvang
Inwoners met betalingsmoeilijkheden kinderopvang
Ouderen en zorgbehoevenden
Residentiële ouderenzorg
woonzorgcentra
assistentiewoningen
Zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg
Tevredenheid over ouderenvoorzieningen
Preventieve en andere zorgvoorzieningen
Gezinszorg
Bezoek huisarts
Voldoende huisartsen
Bezoek tandarts
Kankerscreening
- borstkanker
- baarmoederhalskanker
- dikkedarmkanker
Inwoners met betalingsmoeilijkheden gezondheidszorg
Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen
Mantelzorg
Inwoners die mantelzorg geven
Inwoners die mantelzorg krijgen
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Vleteren

Vlaams Gewest

87%
73%
13,3%
6,6%

84%
73%
12,4%
6,1%

77,1 plaatsen
per 100 kinderen
72%
2%

45,1 plaatsen
per 100 kinderen
68%
2%

5,5 plaatsen
0,0 plaatsen
… per 100 65-plussers
2,5 rechthebbenden
per 100 inwoners
81%

5,9 plaatsen
2,4 plaatsen
… per 100 65-plussers
2,9 rechthebbenden
per 100 inwoners
75%

476,5 uren
per 100 inwoners
87,0%
89%
58,3%

244,9 uren
per 100 inwoners
81,0%
82%
60,3%

61,4%
61,2%
62,7%
2%
83%

61,6%
62,6%
63,5%
5%
88%

40%
23%

43%
22%

VOELEN DE INWONERS ZICH GELUKKIG?
Een goede fysieke en psychische gezondheid bepaalt mee in welke mate inwoners zich gelukkig voelen en kunnen participeren
in de samenleving. Hoe gelukkig voelen de inwoners van Vleteren zich?

Geluksgevoel
Wat:
De mate waarin inwoners, alles bij elkaar genomen, gelukkig zijn.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die gelukkig zijn, 2020, in procenten

Inwoners die gelukkig zijn, 2020, in procenten

Inwoners die gelukkig zijn, 2020, in procenten
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VOELEN DE INWONERS ZICH GEZOND?
Een goede gezondheid is van belang voor het psychisch welbevinden van de inwoners. Hoeveel inwoners in Vleteren geven aan
zich gezond te voelen?

Subjectieve gezondheid
Wat:
Aandeel inwoners dat zich over het algemeen gezond voelt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die zich gezond voelen, 2020, in procenten

Inwoners die zich gezond voelen, 2020, in procenten

Inwoners die zich gezond voelen, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS HEBBEN EEN CHRONISCHE AANDOENING?
Naast de vraag of inwoners zich gezond voelen, is het ook relevant om de vraag te stellen of de inwoners gezond zijn. Een
eerste indicatie hiervan wordt gegeven door het aandeel inwoners met een chronische aandoening. Hoeveel inwoners in
Vleteren leven met een chronische aandoening?

Chronische aandoening
Wat:
Aandeel rechthebbenden met minstens één statuut chronische aandoening.
Bron:
InterMutualistisch Agentschap, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners met chronische aandoening, 2020, in procenten

Inwoners met chronische aandoening, 2014-2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS HEBBEN DIABETES?
Een andere indicatie van de gezondheid van de inwoners krijgen we van het aandeel inwoners met diabetes. Hoeveel inwoners
in Vleteren hebben diabetes?

Prevalentie diabetes
Wat:
Aandeel rechthebbenden met afleveringen antidiabetica of met naar diabetes verwijzende nomenclatuur
Bron:
Metadata:

(diabetesconventie, diabetespas, zorgtraject diabetes).
InterMutualistisch Agentschap, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Inwoners met diabetes, 2019, in procenten

Inwoners met diabetes, 2010-2019, in procenten
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HOEVEEL OPVANGPLAATSEN ZIJN ER VOOR BABY’S EN PEUTERS?
Alle ouders die dat wensen, zouden beroep moeten kunnen doen op opvang van baby’s en peuters. Hoe groot is dat aanbod in
Vleteren? Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar in de kinderopvang?

Opvangplaatsen baby’s en peuters
Wat:
Aantal plaatsen in de kinderopvang voor baby’s en peuters, dat zijn kinderen van 0 jaar tot en met 2 jaar. De
Bron:
Metadata:

cijfers gaan over formele kinderopvang: beroepsmatig en tegen betaling. Elke opvanglocatie voor baby’s en
peuters heeft een vergunning van Kind & Gezin.
Kind & Gezin, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Opvangplaatsen baby's en peuters, 2021, in aantal plaatsen per 100 baby’s en peuters

Opvangplaatsen baby's en peuters, 2014-2021, in aantal plaatsen per 100 baby’s en peuters
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ZIJN DE INWONERS TEVREDEN OVER KINDEROPVANG?
Wanneer de inwoners tevreden zijn over de kinderopvang, dan wordt dit aanzien als een belangrijke kwaliteit van de
woonomgeving. De tevredenheid over dat aanbod geeft aan in welke mate het beantwoordt aan de verwachtingen. Hoeveel
inwoners van Vleteren zijn tevreden over de kinderopvang?

Tevredenheid over kinderopvang
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de opvang van baby’s en peuters, dat zijn kinderen van 0 jaar tot en
Bron:
Metadata:

met 2 jaar.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners die tevreden zijn over kinderopvang, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over kinderopvang, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over kinderopvang, 2020, in procenten
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KUNNEN DE INWONERS DE KOSTEN VOOR OPVANG BETALEN?
Financiële drempels zouden voor niemand een belemmering mogen zijn om gebruik te maken van kinderopvang. Toch
ondervindt een gedeelte van de inwoners problemen om de uitgaven voor kinderopvang te betalen. Over hoeveel inwoners
gaat het in Vleteren?

Betalingsmoeilijkheden kinderopvang
Wat:
Aandeel inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat de kinderopvang niet (op
Bron:
Metadata:

tijd) kan betalen.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners met betalingsmoeilijkheden kinderopvang, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden kinderopvang, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden kinderopvang, 2020, in procenten
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ZIJN ER VOLDOENDE RESIDENTIËLE PLAATSEN VOOR OUDEREN?
Hoe meer 65-plussers in Vleteren wonen, des te meer de behoefte aan plaatsen in woonzorgcentra en assistentiewoningen zal
groeien. Hoeveel plaatsen zijn er beschikbaar in Vleteren?

Residentiële ouderenzorg
Wat:
Het aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg bestaat uit het aantal plaatsen in woonzorgcentra en het

Bron:
Metadata:

aantal plaatsen in assistentiewoningen. Beide zijn voorzieningen die gebruikers vanaf 65 jaar permanente
huisvesting en gehele of gedeeltelijke zorgondersteuning bieden. Het gaat in beide soorten voorzieningen om
de erkende plaatsen en de plaatsen waarvoor erkenning in onderzoek is.
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Residentiële ouderenzorg, 2022, in aantal plaatsen per 100 65-plussers

Residentiële ouderenzorg, 2013-2022, in aantal plaatsen per 100 65-plussers
(Vleteren)
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HOEVEEL INWONERS ONTVANGEN EEN TEGEMOETKOMING VOOR MANTEL- EN THUISZORG?
Hoe meer 65-plussers in Vleteren wonen, des te meer de behoefte aan plaatsen in woonzorgcentra en assistentiewoningen zal
groeien. Maar ook heel wat ouderen blijven thuis wonen. Hoeveel inwoners die nog thuis wonen, ontvangen een
tegemoetkoming mantel- en thuiszorg omdat ze in een financieel zwakkere positie zitten?

Zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg
Wat:
Aantal thuiswonende personen die een tegemoetkoming mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering
Bron:
Metadata:

ontvangen. De Vlaamse zorgverzekering betaalt een tegemoetkoming uit aan inwoners met een zwaar
verminderd vermogen tot zelfzorg.
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website

Zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg, 2020, in aantal rechthebbenden per 100 inwoners

Zorgbehoevenden met zorgverzekering mantel- en thuiszorg, 2011-2020, in aantal rechthebbenden per 100 inwoners
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ZIJN DE INWONERS TEVREDEN OVER DE OUDERENVOORZIENINGEN?
Alle zorgbehoevende ouderen zouden een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen op maat, die zoveel mogelijk
aansluiten bij de vertrouwde leefomgeving. Als de inwoners tevreden zijn over de ouderenvoorzieningen, dan geeft dat aan dat
het aanbod beantwoordt aan de verwachtingen. Hoeveel inwoners van Vleteren zijn tevreden over de ouderenvoorzieningen?

Tevredenheid over ouderenvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de ouderenvoorzieningen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over ouderenvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over ouderenvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over ouderenvoorzieningen, 2020, in procenten
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HOEVEEL UREN GEZINSZORG WORDEN GEPRESTEERD?
Gezinszorg omvat persoonsverzorging, huishoudelijke hulp, (in mindere mate) schoonmaakhulp en de algemene psychosociale
en pedagogische ondersteuning en begeleiding in het thuismilieu. Gezinszorg kan zowel een preventief als een herstellend,
verzorgend of palliatief karakter hebben. Hoeveel uren gezinszorg worden in Vleteren gepresteerd?

Gezinszorg
Wat:
Bron:
Metadata:

Aantal gepresteerde uren gezinszorg per jaar. Deze indicator geeft de som van het aantal gesubsidieerde uren
dat de private en de openbare diensten voor gezinszorg gepresteerd hebben.
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands
Bestuur
zie website
Gezinszorg, 2018, in aantal uren per 100 inwoners

Gezinszorg, 2009-2018, in aantal uren per 100 inwoners
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HOEVEEL INWONERS HEBBEN CONTACT MET DE HUISARTS?
Een leefbare en duurzame gemeente of stad voorziet in een kwaliteitsvol, gediversifieerd, bereikbaar, betaalbaar en voldoende
uitgebouwd aanbod aan eerstelijnszorg. Huisartsen spelen daarin een cruciale rol. Een indicatie van de toegankelijkheid van
dat aanbod kan afgeleid worden van het aantal inwoners dat er gebruik van maakt. Hoeveel inwoners hebben jaarlijks minstens
één contact met de huisarts?

Bezoek huisarts
Wat:
Aandeel rechthebbenden die minstens één contact (raadpleging/bezoek) met de huisarts hebben.
Bron:
InterMutualistisch Agentschap, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Bezoek huisarts, 2019, in procenten

Bezoek huisarts, 2010-2019, in procenten
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VINDEN DE INWONERS DAT ER VOLDOENDE HUISARTSEN ZIJN?
Een andere indicatie van de toegankelijkheid van het aanbod aan huisartsen kunnen we afleiden uit het aandeel inwoners dat
vindt dat er voldoende huisartsen aanwezig zijn. Zijn er volgens de inwoners voldoende huisartsen in Vleteren?

Voldoende huisartsen
Wat:
Aandeel inwoners dat vindt dat er voldoende huisartsen zijn in de eigen buurt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die vinden dat er voldoende huisartsen zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende huisartsen zijn, 2020, in procenten

Inwoners die vinden dat er voldoende huisartsen zijn, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS GAAN REGELMATIG NAAR DE TANDARTS?
Mondzorg heeft een preventief karakter, maar bereikt niet alle inwoners. Hoeveel inwoners van Vleteren bezochten de voorbije
periode regelmatig de tandarts?

Bezoek tandarts
Wat:
Aandeel rechthebbenden die minstens twee contacten met de tandarts hebben in twee verschillende jaren
Bron:
Metadata:

binnen een periode van drie kalenderjaren.
InterMutualistisch Agentschap, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website
Bezoek tandarts, 2019, in procenten

Bezoek tandarts, 2010-2019, in procenten
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LATEN DE INWONERS ZICH SCREENEN VOOR KANKER?
Kankerscreening is een belangrijk onderdeel van preventieve gezondheidszorg. Voorwaarde is dat zoveel mogelijk inwoners
bereikt worden. Hoeveel inwoners in Vleteren nemen deel aan de kankerscreening voor borstkanker, baarmoederhalskanker en
dikkedarmkanker?

Kankerscreening
Wat:
Dekkingsgraad van kankerscreening voor borstkanker, baarmoederhalskanker en dikkedarmkanker.
Bron:
Centrum voor Kankeropsporing vzw, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Kankerscreening, 2020, in procenten

Kankerscreening, 2011-2020, in procenten
(Vleteren)
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KUNNEN INWONERS DE KOSTEN VOOR GEZONDHEIDSZORG BETALEN?
Financiële drempels zouden voor niemand een belemmering mogen zijn om gebruik te maken van gezondheidszorg. Toch
ondervindt een gedeelte van de inwoners problemen om uitgaven voor gezondheidszorg te betalen. Over hoeveel inwoners
gaat het in Vleteren?

Betalingsmoeilijkheden gezondheidszorg
Wat:
Aandeel inwoners dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat gezondheidsuitgaven niet
Bron:
Metadata:

(op tijd) kan betalen.
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
zie website

Inwoners met betalingsmoeilijkheden gezondheidszorg, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden gezondheidszorg, 2020, in procenten

Inwoners met betalingsmoeilijkheden gezondheidszorg, 2020, in procenten
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ZIJN INWONERS TEVREDEN OVER DE GEZONDHEIDSVOORZIENINGEN?
Wanneer inwoners tevreden zijn over de gezondheidsvoorzieningen, dan komen die tegemoet aan hun verwachtingen. Hoeveel
inwoners in Vleteren zijn tevreden over de gezondheidsvoorzieningen?

Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen
Wat:
Aandeel inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die tevreden zijn over gezondheidsvoorzieningen, 2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over gezondheidsvoorzieningen, 2017-2020, in procenten

Inwoners die tevreden zijn over gezondheidsvoorzieningen, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS GEVEN MANTELZORG?
De mate waarin inwoners voor elkaar zorgen zegt veel over de sociale cohesie en de kwaliteit van het zorgsysteem. Hoeveel
inwoners in Vleteren geven mantelzorg en zorgen minstens één keer per maand voor zieke, gehandicapte of bejaarde
familieleden, buren of vrienden, of voor de opvang van kinderen?

Mantelzorg geven
Wat:
Aandeel inwoners dat mantelzorg geeft.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die mantelzorg geven, 2020, in procenten

Inwoners die mantelzorg geven, 2020, in procenten

Inwoners die mantelzorg geven, 2020, in procenten
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HOEVEEL INWONERS KRIJGEN MANTELZORG?
De mate waarin inwoners voor elkaar zorgen zegt veel over de sociale cohesie en de kwaliteit van het zorgsysteem. Hoeveel
inwoners in Vleteren krijgen mantelzorg en hebben de afgelopen maand zelf een beroep gedaan op familieleden, kennissen of
buren wanneer er zorg nodig was?

Mantelzorg krijgen
Wat:
Aandeel inwoners dat mantelzorg krijgt.
Bron:
Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur
Metadata:
zie website
Inwoners die mantelzorg krijgen, 2020, in procenten

Inwoners die mantelzorg krijgen, 2020, in procenten

Inwoners die mantelzorg krijgen, 2020, in procenten
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