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DEEL 1 : GEBIEDSINFORMATIE 
 

1.1 DEMOGRAFIE 
 

SAMENVATTING  
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Rapport basisgegevens demografie in Gemeente Liedekerke 
Bron: provincies.incijfers.be 
URL: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=steekkaart_demografie&input_geo=gemeente_23044 
 

 

  

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=steekkaart_demografie&input_geo=gemeente_23044
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1.1.1 Inwoners 
 

INDICATOREN 
 

Evolutie totale bevolking 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 

 
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Evolutie van het aantal 0-19 jarigen, 20-64 jarigen en aantal 65 jarigen en ouder 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 

 

 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bevolkingsstructuur - Aantal kinderen (0-17 jaar) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bevolkingsstructuur - Aantal ouderen (65 jaar en ouder) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 

Vooruitberekening van de bevolking Geobserveerd (2017) en geprojecteerd (2018-2024) aantal inwoners  
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 

 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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& 

 

Verdeling inwonersaantal naar leeftijd -  2017 versus prognose 2035 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 
Inwonersaantal naar leeftijd – 2017 

 
 
 
 
 
 

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Prognoses aantal inwoners naar leeftijd – 2035 

 
 

Afhankelijkheidsratio (bevolking 0-19 jaar en 65 jaar en ouder ten opzichte van de bevolking 20-64 jaar) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Evolutie van aantal vreemdelingen (= personen met vreemde nationaliteit) per nationaliteitsgroep ten opzichte 
van het totaal aantal inwoners op 1 januari 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Evolutie van aantal inwoners van buitenlandse herkomst (EU en niet EU) ten opzichte van het totaal aantal 
inwoners op 1 januari 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

Geboorten en overlijdens (2001-2017) per 1000 inwoners 
Bron: provincies.incijfers.be 
URL: https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Bevolking/ 
 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Bevolking/
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Loop van de bevolking  | Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens ) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
Loop van de bevolking Natuurlijk accress (=aantal geboorten - aantal overlijdens ) per 1.000 inwoners 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Migraties in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 

  
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.1.2 Huishoudens 
 

INDICATOREN 
 

Evolutie aantal huishoudens 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Aantal huishoudens naar grootte | Evolutie 2004-2017 | Prognose 2018-2035 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

Aantal huishoudens naar grootte – Evolutie 2014-2017 

 
 
 
Aantal huishoudens naar grootte – Prognose  2018-2035 
 

 
 

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Aantal alleenstaande ouders met minstens 1 minderjarig kind - Evolutie 2000-2017  
Bron: Provincies in cijfers 
URL: https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Gezinnen/Alleenstaande-ouders-met-minstens-1-
minderjarig-kind--450/ 
 

 

 
 
 

 
 
  

https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Gezinnen/Alleenstaande-ouders-met-minstens-1-minderjarig-kind--450/
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Gezinnen/Alleenstaande-ouders-met-minstens-1-minderjarig-kind--450/
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1.2 WONEN 
 
SAMENVATTING  
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Rapport Wonen in gemeente Liedekerke 
Bron: provincies.incijfers.be 
URL: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_wonen&input_geo=gemeente_23044 

 

 

 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_wonen&input_geo=gemeente_23044
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1.2.1 Woonpatrimonium 
 

INDICATOREN 
 

Evolutie bebouwde percelen (oppervlakte in ha)  
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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OMGEVINGSANALYSE  33 / 327 

Bebouwde oppervlakte: woonfunctie:  
Aandeel bebouwde oppervlakte naar woonfunctie: appartementen, buildings, huizen en hoeven, bijgebouwen 
met inbegrip van serres, in % (t.o.v. totaal kadasterrubrieken)  
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bebouwde oppervlakte: economische functie:  
Aandeel bebouwde oppervlakte naar economische functie: ambachts- en industriegebouwen, opslagruimten, 
kantoorgebouwen, gebouwen met handelsbestemming, in % (t.o.v. totaal kadasterrubrieken) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bebouwde oppervlakte: welzijns- en recreatiefunctie:  
Aandeel bebouwde oppervlakte naar welzijns- en recreatiefunctie: gebouwen voor sociale zorg en ziekenzorg, 
gebouwen voor onderwijs, onderzoek en cultuur, gebouwen voor eredienst, gebouwen voor recreatie en sport, 
in % (t.o.v. totaal kadasterrubrieken)  
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Aantal woningen naar type (open, halfopen, gesloten, appartement, handelshuis) t.o.v. totaal aantal gebouwen 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 
 
Vergelijking met (Affligem, Roosdaal, Ternat = Gemiddelde vrije keuze) 

 
 
Vergelijking met Denderleeuw 

 
 

  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Aantal sociale huurwoningen per 100 huishoudens 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 
Vergelijking met (Affligem, Roosdaal, Ternat = Gemiddelde vrije keuze) 
 

 
 
 
Vergelijking met Denderleeuw 
 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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1.2.2 Wooncomfort en betaalbaarheid wonen 
 
INDICATOREN 
 

Private buitenruimte aan de woning: tuin  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te beschikken over private buitenruimte: tuin aan de woning 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 

Private buitenruimte aan de woning: balkon / koer / terrras / patio  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te beschikken over private buitenruimte: balkon / koer / terras / 
patio 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Aandeel van de inwoners dat aangeeft een internetaansluiting te hebben in de woning (in %) 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

91 % 

 

Tevredenheid over de woning  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de woning 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 
Gemiddelde prijs van de verkopen van bouwgrond (in euro per m²) – 2014 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                                      = Affligem, Roosdaal en Ternat 

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond (per m² in €) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Gemiddelde prijs van de verkopen van gewone woonhuizen (in euro) – 2016 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                                     = Affligem, Roosdaal en Ternat 

 
Gemiddelde prijs van de verkopen van villa’s, bungalows, landhuizen (in euro) – 2016 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                                     = Affligem, Roosdaal en Ternat 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Gemiddelde prijs van de verkopen van appartementen, flats, studio’s (in euro) - 2016 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                               = Affligem, Roosdaal en Ternat 
 

 

Evolutie verkoopprijs van woongelegenheden (in €) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 

 

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Betaalbaarheid van het wonen: woonquote (algemeen)  
Aandeel (%) van de inwoners waarvan de totale uitgaven van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt 
van het gezinsinkomen 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Betaalbaarheid van het wonen: woonquote voor eigenaars  
Aandeel (%) van de inwoners, eigenaars waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% 
bedraagt van het gezinsinkomen 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.2.3 Energie, klimaat en afval | Duurzaamheid woningen | (Bereidheid tot) duurzaam wonen 
 

Rapport Klimaat Liedekerke 
Bron: provincies.incijfers.be 
URL: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_23044 
 

 

 

 

 

 
  

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_23044
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INDICATOREN 
 

Broeikasgasemissies in Vlaanderen 2005-2030 (Mton CO2-eq).  
Bron: Voorontwerp Vlaams Klimaatbeleidsplan 
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/VoorontwerpVlaamsKlimaatbeleidsplan2021-
2030_VR20180720.pdf 

 
In  december  2015  werd  er  in  Parijs  voor  het  eerst  in  de geschiedenis  een  wereldwijd  Klimaatakkoord 
bereikt, met de duidelijke verbintenis voor alle partijen om te evolueren naar een klimaatneutrale wereld. Om 
deze doelstelling te realiseren, wil Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen de komende 30 jaar drastisch 
reduceren. Hiervoor is een trendbreuk vereist. 

 
 
BAU: Business as usual scenario, dit referentiescenario is gebaseerd op bestaande beleidsmaatregelen  
BEL: Beleidsscenario: dit scenario is gebaseerd op de extra beleidsmaatregelen die in het Vlaams klimaatplan 
worden toegelicht. 
 
De komende jaren  wordt  op  basis van het  Vlaamse klimaatplan een dalende trend van de niet-ETS emissies 
verwacht met als resultaat: 
(Cijfers 2030 t.o.v. 2005 volgens het beleidsscenario)  

- Totaal -35%  
- Gebouwensector -46%  
- de landbouwsector -26%  
- de transportsector - 27%  
- industrie -21%  

Het BAU scenario (zonder extra beleidsmaatregelen) zal een reductie teweegbrengen van 10% in 2030 t.o.v. 2005.  
Dit bewijst dat extra maatregelen essentieel zijn om de CO2-uitstoot te reduceren. 
 

 
  

https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/VoorontwerpVlaamsKlimaatbeleidsplan2021-2030_VR20180720.pdf
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/VoorontwerpVlaamsKlimaatbeleidsplan2021-2030_VR20180720.pdf
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CO2-emissie in Liedekerke in 2011 (basis huidig Klimaatplan) 
Bron: VITO - Klimaatplan 
https://www.liedekerke.be/sites/default/files/public/Gemeente/Milieu/Gemeentelijkklimaatplanliedekerke.pdf 
 

 
 

 
 
  

https://www.liedekerke.be/sites/default/files/public/Gemeente/Milieu/Gemeentelijkklimaatplanliedekerke.pdf
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Energiebesparende voorzieningen in de woning (duurzaamheid woning)  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met energiezuinige ketel 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 

 

Energiebesparende voorzieningen in de woning (duurzaamheid woning)  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonnepanelen 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Energiebesparende voorzieningen in de woning (duurzaamheid woning)  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonneboiler 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 
Aantal inwoners dat aangesloten is op de riolering en lozen in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) t.o.v. totaal 
aantal inwoners 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Aantal huidige gerioleerde inwoners t.o.v. aantal maximaal gerioleerde inwoners 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 

Aantal kg restafval per inwoner (2016) 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 
 

 
 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Tevredenheid over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 
 
1.2.4 Veiligheid van de woonomgeving 
 
INDICATOREN 
 

Evolutie aantal geregistreerde misdrijven 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/ 
 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/
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Totaal geregistreerde misdrijven per 1000 inwoners - 2017 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/ 
 

 
 

Types van misdrijven 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/ 
 

 
 

https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/
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Veiligheid  
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Veiligheid  
Aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per 1.000 inwoners 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Algemeen onveiligheidsgevoel in de buurt  
Aandeel (%) van de inwoners dat zich vaak of altijd onveilig voelt in de buurt 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Algemeen onveiligheidsgevoel in de gemeente 
Aandeel (%) van de inwoners dat zich vaak of altijd onveilig voelt in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
 
 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Mijdgedrag op bepaalde plekken (in %) - 2017 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 
 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Aandeel dat aangeeft dat hij of zij afgelopen maand lastig gevallen werd op straat (in %) – 2017 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 
 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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1.2.5 Uitstraling van de omgeving en netheid op straat 
 
INDICATOREN 
 

Tevredenheid over de buurt  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de buurt 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
Groen in de buurt - 2016 
 
Aandeel (%) van de totale oppervlakte van de gemeente die ingenomen wordt door woongroen, buurtgroen en wijkgroen. 
Woongroen wordt gedefinieerd als elk type groen, ongeacht de grootte. Buurtgroen wordt gedefinieerd als groen met een 
minimumoppervlakte van 1ha en wijkgroen als groen met een minimumoppervlakte van 10ha 
 
Aandeel (%) van de inwoners dat binnen een bepaalde afstand van woongroen (150m), buurtgroen (400m) en wijkgroen 
(800m) woont 

 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 
 

 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Groen in de gemeente – 2016 
 
Aandeel (%) van de totale oppervlakte van de gemeente die ingenomen wordt door stadsdeelgroen, stadsgroen en stads-
bos. Stadsdeelgroen wordt gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van minstens 30ha, stadsgroen als groen 
met een minimumoppervlakte van 60ha en stadsbos als groen met een minimumoppervlakte van 200ha.  
 
Aandeel (%) van de inwoners dat binnen een bepaalde afstand van (1600m), stadsgroen (3200m) en stadsbos (5000m) 
woont. 
 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 
 

 
 

 

Zicht op groen vanuit de woning  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het zicht op groen vanuit de woning 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Voldoende groen in de buurt  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Voldoende groen in de gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Tevredenheid over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Netheid van straten en voetpaden in de buurt  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Buurtproblemen: milieuhinder - geurhinder, lichthinder  
Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van geurhinder of lichthinder 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Buurtproblemen: milieuhinder - zwerfvuil, sluikstort  
Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van zwerfvuil of sluikstorten 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Buurtproblemen: vandalisme - 2017 
Aandeel van de inwoners dat aangeeft de afgelopen maand vaak of altijd hinder te hebben ondervonden van  
de vernieling van straatmeubilair (in %)  
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Buurthinderscore - 2017 
Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar hinder in zijn buurt heeft ondervonden. Buurthinder 
betreft een samengestelde variabele waarvoor vertrokken wordt van de gemiddelde score op de verschillende 
items die de batterij van stellingen uitmaken inzake buurtproblemen 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.2.6 Mobiliteit en verkeersveiligheid 
 
INDICATOREN 
 

Aantal ingeschreven personenwagens per 1 000 inwoners - 2016 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 
Aandeel personenwagens naar brandstoftype t.o.v. totaal aantal ingeschreven personenwagens – 2016 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Vervoersmiddelenbezit auto, motor of bromfietsbezit  
Aandeel (%) van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één wagen 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 

 

Vervoersmiddelenbezit: fiets of elektrische fiets Aandeel (%) van de inwoners dat in het gezin beschikt over 
minstens één fiets of elektrische fiets 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Voldoende parkeerplaatsen  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Voldoende openbaar vervoer in de buurt  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Voldoende fietspaden  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente/stad 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Staat van de fietspaden  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Veilig fietsen  
Aandeel (%) van de inwoners dat het veilig vindt om te fietsen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Veilig verplaatsen voor kinderen  
Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Staat van de voetpaden  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding: dominant vervoersmiddel  
Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, vol-
gens aandeel van de inwoners (%) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding: tijdsduur  
Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding, volgens aandeel van de inwo-
ners (%) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden  
Aandeel (%) van de inwoners dat het voorbije jaar de fiets heeft genomen voor korte afstanden 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Verplaatsingen in de vrije tijd (in %) – 2017 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 

 

Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden: te voet  
Aandeel (%) van de inwoners dat het voorbije jaar zich te voet heeft verplaatst voor korte afstanden 
Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden  
Aandeel (%) van de inwoners dat het voorbije jaar de fiets heeft genomen voor korte afstanden 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Aantal verkeersongevallen 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 

 
 

 

Verkeersongevallen met letsel 
Bron: Provincies in cijfers 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/ 
 

 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/
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Slachtoffers verkeersongevallen naar type verwonding 
Bron: Provincies in cijfers 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/ 
 

 

 

https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Veiligheid/
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Buurtproblemen: verkeershinder - te snel rijden, agressief verkeersgedrag  
Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van agressief verkeersgedrag of 
van onaangepaste snelheid van het verkeer in de buurt 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Buurtproblemen: verkeershinder - sluipverkeer, lawaaihinder door verkeer  
Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van sluipverkeer of van lawaai 
door verkeer 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.3 ONDERNEMEN EN WERKEN 
 
SAMENVATTING   
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1.3.1 Economische activiteit 
 

Basisgegevens Economie in gemeente Liedekerke 
Bron: provincies.incijfers.be 
URL: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=steekkaart_economie&input_geo=gemeente_23044 
 

 

 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=steekkaart_economie&input_geo=gemeente_23044
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Tabellenrapport economie in gemeente Liedekerke 
Bron : Provincies in cijfers 
https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_economie&input_geo=gemeente_23044 
 

 
 

 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_economie&input_geo=gemeente_23044
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Feitenfiche detailhandel Liedekerke  
https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_detailhandel&input_geo=gemeente2018_23044 
Bron : Provincies in cijfers 
 

 

 

 
 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=rapport_detailhandel&input_geo=gemeente2018_23044
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INDICATOREN 
 

Bruto toegevoegde waarde per inwoner (in €) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.3.2 Tewerkstelling in Liedekerke 
 
INDICATOREN 
 

Jobratio (= aantal jobs t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (20-64 jaar)) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 

 
 
 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.3.3 Werkzaamheidsgraad - Werkloosheid 
 
INDICATOREN 
 

Werkzaamheidsgraad (20-64 jaar), in % 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 

 
 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf


 

 
OMGEVINGSANALYSE  145 / 327 

Inwoners volgens hun arbeidsmarktpositie 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/ 
 

 
 

 
 

 

Werkende inwoners naar statuut 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/ 
 

 

https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/
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Werkende inwoners naar sector 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/ 
 

 
 

Werkloosheidsgraad naar leeftijd, in % 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf  
 

 
 
  

https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Basisstatistieken werkloosheid 
Bron: VDAB 
https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html?geo=23044 
 

 
 

https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_werkloosheid.html?geo=23044
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Werkzoekenden naar leeftijd 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/ 
 

 
 
  

https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/
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Werkzoekenden volgens werkloosheidsduur 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/ 
 

 

 
 

Werkzoekenden volgens opleidingsniveau 
Bron: provincies.incijfers.be 
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/ 
 

 
 

https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/
https://provincies.incijfers.be/dashboard/Dashboard/Werken/
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1.4 (SAMEN)LEVEN – LEVENSKWALITEIT (cluster INWONERS) 
 
SAMENVATTING  



 

 
OMGEVINGSANALYSE  151 / 327 

1.4.1 Welvaart en armoede 
 

Rapport armoede en kwetsbaarheid in gemeente Liedekerke 
Bron: provincies.incijfers.be 
URL: https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=steekkaart_economie&input_geo=gemeente_23044 
 

 
 

 

 
 

https://provincies.incijfers.be/jive/report/?id=steekkaart_economie&input_geo=gemeente_23044
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INDICATOREN 
 

Kansarmoede-index (= % geboorten in kansarme gezinnen in jaar x, jaar x-1 en jaar x-2) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 

 

Onderwijskansarmoedeindicator (OKI-index) 
Definitie: De OKI wordt berekend als het aantal van de 4 leerlingenkenmerken (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 ("aantikken"), gesommeerd voor alle leerlingen, en vervol-
gens gedeeld door het totaal aantal leerlingen. De OKI is bijgevolg een cijfer tussen 0 en 4. 
 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Evolutie van het aantal leerlingen in het basisonderwijs (woonplaats leerling = Liedekerke) dat aantikt op de 
leerlingenkenmerken (thuistaal niet-Nederlands / laag opleidingsniveau moeder  / schooltoelage / buurt)  
Bron: Departement Onderwijs en Vorming 
URL: http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-
Publiek%2FPubliek_Leerlingenkenmerken.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true 
 

Schooljaar 2010-2011 

 
 
Schooljaar 2017-2018 

 
 

 
  

http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_Leerlingenkenmerken.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true
http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_Leerlingenkenmerken.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true
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Evolutie van het aantal leerlingen in het secundair onderwijs (woonplaats leerling = Liedekerke) dat aantikt op 
de leerlingenkenmerken (thuistaal niet-Nederlands / laag opleidingsniveau moeder  / schooltoelage / buurt) 
Bron: Departement Onderwijs en Vorming 
URL: http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-
Publiek%2FPubliek_Leerlingenkenmerken.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true 

 

Schooljaar 2010-2011 

 
 
Schooljaar 2017-2018 

 
  

http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_Leerlingenkenmerken.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true
http://dataloep-publiek.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=LP-Publiek%2FPubliek_Leerlingenkenmerken.qvw&host=PubliekQVS%40cwv100163&anonymous=true
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Inwoners met betalingsmoeilijkheden  
Aandeel inwoners (%) dat behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden dat het afgelopen jaar pro-
blemen heeft gehad om één of meerdere rekeningen te betalen (huishuur, energiekosten, gezondheidskosten, 
schoolkosten,…) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Energie-armoede huishoudens – 2016 
Aantal ingeschakelde budgetmeters en afgesloten toegangspunten elektriciteit en aardgas t.o.v. aantal toegangspunten 
elektriciteit en aardgas 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 
                                                             Denderleeuw, Affligem, Roosdaal, Ternat en Ninove 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Kinderen in een gezin met lage werkintensiteit – 2016 
Aantal kinderen in een gezin met lage werkintensiteit (WI<0,2) t.o.v. aantal kinderen (0-17 jaar) (volgens KSZ) 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                                                                 Denderleeuw, Affligem, Roosdaal, Ternat en Ninove 

 
 
 
1.4.2 Opgroeien in Liedekerke: kinderopvang en onderwijs 
 
INDICATOREN 
 

Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-3 jarigen (in %) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Aantal kinderopvanginitiatieven buitenschoolse kinderopvang in Liedekerke - 2018, 3de kwartaal 
(groeps- en gezinsopvang inkomens- en niet-inkomenstarief) 
Bron: Kind en gezin 
URL: https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-schoolkinderen/cijfers-op-maat/ 
 

 

 
 
  

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-schoolkinderen/cijfers-op-maat/
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Aantal plaatsen in voor- en naschoolse kinderopvang t.o.v. aantal 3 tot 12-jarigen  
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 
 

 
                                                                    Denderleeuw, Affligem, Roosdaal, Ternat en Ninove 

  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Aantal kinderopvanginitiatieven voor kinderen 0-3 jaar in Liedekerke - 2018, 3de kwartaal 
(groeps- en gezinsopvang inkomens- en niet-inkomenstarief) 
Bron: Kind en gezin 

URL: https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-baby-peuter/gemeenten-provincie-
zorgregio/ 
 

 

 
 
 

Voldoende kinderopvang  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan kinderopvang is in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-baby-peuter/gemeenten-provincie-zorgregio/
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/kinderopvang-baby-peuter/gemeenten-provincie-zorgregio/
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Tevredenheid kinderopvang  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de kinderopvang in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. kleuterpopulatie (2,5 - 5-jarigen) volgens 
vestigingsplaats 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon lager onderwijs t.o.v. 6 - 11-jarigen via vestigingsplaats 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Aantrekkingskracht lager onderwijs – 2017 
Aantal leerlingen in gewoon of buitengewoon lager onderwijs in de gemeente (naar vestigingsplaats) t.o.v. aantal leer-
lingen in gewoon of buitengewoon lager onderwijs in de gemeente (naar woonplaats) 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                                                               Affligem, Denderleeuw, Ninove, Roosdaal en Ternat 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true


 

 
OMGEVINGSANALYSE  182 / 327 

Leerlingen in het lager onderwijs met thuistaal niet Nederlands – 2016 
Aantal leerlingen met thuistaal niet Nederlands dat naar lagere school gaat in de gemeente t.o.v. aantal leerlingen in de 
lagere school in de gemeente (naar woonplaats) 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                                            Affligem, Denderleeuw, Ninove, Roosdaal en Ternat 
 

 

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Schoolse vertraging in het gewoon lager onderwijs volgens vestigingsplaats 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Voldoende aanbod kleuter- en lager onderwijs  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs  
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon secundair onderwijs t.o.v. 12 - 17-jarigen volgens vestigingsplaats 
(inclusief deeltijds onderwijs) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Leerlingen in het secundair onderwijs met thuistaal niet Nederlands – 2016 
Aantal leerlingen met thuistaal niet Nederlands dat naar secundaire school gaat in de gemeente t.o.v. aantal leerlingen in 
secundair onderwijs in de gemeente (naar woonplaats) 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                                                              Affligem, Denderleeuw, Ninove, Roosdaal en Ternat 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Tevredenheid over onderwijsvoorzieningen  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de onderwijsvoorzieningen 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 
1.4.3 Zorg en gezondheid 
 

Erkende/geplande voorzieningen per gemeente op 1 maart 2019 
Bron: Departement Zorg en Gezondheid 
https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-aanbod-ouderenzorg 
Download voorzieningen per gemeente 
 

Woonzorgcentra  1 erkend (230 plaatsen) 

Centra voor kortverblijf 1 erkend  

Dagverzorgingscentra 1 erkend 

Groepen van assistentiewoningen 1 erkend + 1 gepland 

Centra voor herstelverblijf 0 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/overzicht-aanbod-ouderenzorg
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Aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg per 1.000 65-plussers 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Aantal gerechtigden mantel & thuiszorg per 1.000 65-plussers 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Tevredenheid gezondheidsvoorzieningen  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Tevredenheid ouderenvoorzieningen  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de ouderenvoorzieningen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.4.4 Integratie en sociale cohesie 
 

Lokale inburgerings- en integratiemonitor – editie 2018 
Bron: Agentschap Binnenlands bestuur 
URL: https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIM-Liedekerke.pdf 
 

 
 
  

https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/LIIM-Liedekerke.pdf


 

 
OMGEVINGSANALYSE  191 / 327 

 

 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  192 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  193 / 327 

 

 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  194 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  195 / 327 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  196 / 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  197 / 327 

 

 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  198 / 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  199 / 327 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  200 / 327 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  201 / 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  202 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  203 / 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  204 / 327 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  205 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  206 / 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  207 / 327 

 

 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  208 / 327 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  209 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  210 / 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  211 / 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  212 / 327 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  213 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  214 / 327 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  215 / 327 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  216 / 327 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  217 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  218 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  219 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  220 / 327 

 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  221 / 327 

 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  222 / 327 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  223 / 327 
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INDICATOREN 
 

Houding ten overstaan van verschillende culturen - 2017 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Aandeel dat veel contact heeft met andere buurtbewoners - 2017 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Tevredenheid over het contact in de buurt - 2017 
Het is aangenaam om met mensen in mijn buurt te praten (in %) 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 

 
 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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In mijn buurt dragen mensen zorg voor elkaar (in %) 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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1.4.5 Algemene tevredenheid 
 

Tevredenheid over de gemeente 
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 
 

 

Fierheid over de gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat fier is op de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Tevredenheid over wonen in de gemeente 
Aandeel (%) van de inwoners dat graag woont in de gemeente  
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.5 ONTMOETEN EN ONTSPANNEN 
 
1.5.1 Aanbod 
 
INDICATOREN 
 

Vrijetijdsaanbod – 2016 
Aantal vrijetijdsactiviteiten naar type per 1.000 inwoners 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
                                                                           Affligem, Denderleeuw, Ninove, Roosdaal, Ternat 
 

 

Vrijetijdsaanbod – 2018 
Aantal vrijetijdsactiviteiten in UIT-databank: 279 

Bron: UIT-databank 
 

Op organisator 

  
Gemeente : 158 (57 %) 
Andere : 121 (43 %) 

georganiseerd door
(of in samenwerking
met) de gemeente

andere
organisatoren

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Op locatie 
 

 
 52 in het Vrijetijdshuis 

 13 in Bokaal 

 3 in GABK 

 50 in GC Warande 

 12 in Parochiehuis 

 65 in Sport Vlaanderen 

 8 in het zwembad 

 76 in Andere 

 
Op type 
 

 
 

 Sport: 96 (34 %) 

 Cursus of workshops: 61 (22 %) 

 Lezingen: 36 (13 %) 

 Voorstellingen: 13 (5 %) 

 Muziek & dans: 25 (9 %) 

 (jeugd)kampen: 9 (3 %) 

 Andere: 39 (14 %) 
 

vrijetijdshuis

Bokaal

GABK

GC Warande

parochiehuis

Sport Vlaanderen

zwembad

andere

sport

cursus of workshop

lezingen

voorstellingen

muziek & dans

(jeugd)kampen

andere
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Aanbod bibliotheken – 2015 
Aantal gedrukt materiaal en aantal audiovisueel materiaal per 1000 inwoners 

Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 

 
                                                                            Affligem, Denderleeuw, Ninove, Roosdaal, Ternat 

 

Vrijetijdsaanbod Jeugd – 2018 
Bron: Website gemeente 
URL: http://www.liedekerke.be 

 

 Aantal aanwezige openbare (speel)terreinen: 10 openbare speelpleintjes met toestellen 

 Aantal beschikbare plaatsen speelpleinwerking (kinderopvang 3 – 12 jaar) tijdens vakantieperiodes |3 
organistoren (Vakantiekampen gemeente, be creactive en jamais vu) | Aantal plaatsen: onbeperkt 

 Aantal fuifzalen: 1 | Bokaal 
 

  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://www.liedekerke.be/
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Aantal aanwezige sportclubs in de gemeente per 1.000 inwoners 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 inwoners 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
1.5.2 Participatie 
 

Sportparticipatie  
Aandeel (%) van de inwoners dat minstens wekelijks aan sport doet 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Sporten in eigen gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf afgelopen jaar gebruik maakte van de sportvoorzieningen in de eigen 
gemeente (sporthal/sportzalen/sportinfrastructuur zoals sportvelden, looppiste, …) (de categorie is niet aan-
wezig in mijn gemeente is een inschatting vanuit het perspectief van de inwoners) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Zwemmen in eigen gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf afgelopen jaar gebruik maakte van een zwembad in eigen gemeente 
(de categorie is niet aanwezig in mijn gemeente is een inschatting vanuit het perspectief van de inwoners) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bijwonen sportevenementen in eigen gemeente of in een andere gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf het afgelopen jaar één of meerdere sportevenementen heeft bijge-
woond in de eigen of in een andere gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

Bijwonen pleinevenementen in eigen gemeente of in een andere gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf het afgelopen jaar één of meerdere pleinevenementen heeft 
bijgewoond in de eigen of in een andere gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bijwonen culturele evenementen in eigen gemeente of in een andere gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf het afgelopen jaar één of meerdere culturele evenementen heeft 
bijgewoond in de eigen of in een andere gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 

Aantal leners bibliotheek (individuele gebruikers) t.o.v. de totale bevolking (in %) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bibliotheek 
Aantal leners jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder de 15 jaar (in %) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bibliotheekbezoek in eigen gemeente  
Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar een bibliotheek heeft bezocht in de eigen gemeente (de 
categorie is niet aanwezig in mijn gemeente is een inschatting vanuit het perspectief van de inwoners) 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bezoek speeltuin of speelplein in de eigen/andere gemeente (in %)  
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 

 

Bezoek bos, park, of groenzone in de eigen gemeente  
Aandeel (%) van de bewoners dat het afgelopen jaar een bos, park of groenzone bezocht in de eigen gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Bezoek bos, park, of groenzone in een andere gemeente  
Aandeel (%) van de bewoners dat het afgelopen jaar een bos, park of groenzone bezocht in een andere ge-
meente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 
 

  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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1.5.3 Tevredenheid over aanbod 
 

Tevredenheid over de sportvoorzieningen  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 

Tevredenheid over de recreatievoorzieningen  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de recreatievoorzieningen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Tevredenheid over de culturele voorzieningen  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de culturele voorzieningen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 

Voldoende speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar zijn in de 
gemeente  
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Voldoende geschikte plekken voor de jeugd  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende geschikte plekken voor de jeugd zijn in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 

Voldoende geschikte activiteiten voor ouderen  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor ouderen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Voldoende winkelvoorzieningen in de buurt  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 
 

 

Tevredenheid over de shopping- en winkelvoorzieningen  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de shopping- en winkelvoorzieningen in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Tevredenheid over restaurants en eetcafés  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod van restaurants en eetcafés in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 

Tevredenheid over uitgaansgelegenheden  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de uitgaansgelegenheden in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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DEEL 2 : BOVENLOKALE EVOLUTIES EN TENDENZEN 
 

2.1 DEMOGRAFISCH: VERGRIJZING, VERGROENING EN  VERKLEURING 
 
Vergrijzing 
Lokale impact | Cluster Vrije tijd 

• inspelen op zorg en welzijn maar ook op de steeds actieve(re) senior die op zoek is naar een zinvolle en 
deugddoende vrijetijdsbesteding. 

• inspelen op steeds ruimer en meer verscheiden wordende doelgroep van 55-plussers ; net 
gepensioneerde mensen hebben andere noden dan bvb. de vereenzaamde en minder mobiele 85- jarige 
die in een serviceflat woont. 

 
Vergroening 
Lokale impact | Cluster Vrije tijd 

• nood aan toegankelijke kinderopvang en zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen en jongeren. 
 
Verkleuring 
Lokale impact | Cluster Vrije tijd 

• vrije tijd en gemeenschapsvorming brengt mensen vanuit verschillende achtergronden samen ; balans 
zoeken en vinden tussen divers en aangepast aanbod versus geïntegreerd werken. 

• omgaan met etnische en culturele diversiteit staat niet op zich, maar moet kaderen in een brede aanpak 
van omgaan met diversiteit; het brede culturele veld speelt hierin een cruciale rol 

 
 

2.2 KLIMAATVERANDERING EN AANDACHT VOOR DUURZAAM  EN GEZOND LEVEN 
 
Klimaatverandering 
Als de klimaatverandering zich doorzet zoals ze dat nu doet, wordt verwacht dat er meer periodes van droogte, 
overstromingen, hittegolven, stormen, stijgende zeespiegel en andere extreme weersomstandigheden zullen 
komen, waardoor landbouw op sommige plekken moeilijk tot zelfs onmogelijk zal worden. Studies voorspellen 
dat door de gevolgen van de klimaatopwarming en de conflicten over grondstoffen, meer massamigraties op gang 
zullen komen, waarbij grote bevolkingsgroepen weg zullen trekken van de meest kwetsbare locaties.   Voor 
Vlaanderen wijzen alle klimaatscenario’s eenduidig op een stijging van de omgevingstemperatuur, die een 
verschuiving kunnen veroorzaken in ons energiegebruik. 
De temperatuurstijging zal ook de biodiversiteit sterk beïnvloeden. Op korte en middellange termijn zal die 
verandering het bestaande evenwicht in de ecosystemen verstoren. De jaargemiddelde neerslag in ons land 
neemt langzaam maar zeker toe. Extreme fenomenen, zoals zomeronweders, windhozen, stormen en 
overstromingen, zullen vaker voorkomen en ook intenser zijn. 
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Stijging in globale temperatuur  
Bron: IPCC 

 
Het rapport van het IPCC toont duidelijk aan hoe snel de aarde warmer wordt, op sommige plaatsen tot meer dan 
1°C. 
 

 
 
In  december  2015  werd  er  in  Parijs  voor  het  eerst  in  de geschiedenis  een  wereldwijd  Klimaatakkoord 
bereikt, met de duidelijke verbintenis voor alle partijen om te evolueren naar een klimaatneutrale wereld. Om 
deze doelstelling te realiseren, wil Vlaanderen de uitstoot van broeikasgassen de komende 30 jaar drastisch 
reduceren. Hiervoor is een trendbreuk vereist. 
 
Doordat de gevolgen van klimaatverandering zicht- en voelbaar worden, neemt het bewustzijn rond 
duurzaamheid bij burgers en organisaties/bedrijven toe 
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Stijging in aandacht rond waterproblematiek 
Lokale impact | Cluster Infrastructuur 

Vb: Ruimte voor Water – Dender! 
Het project werd gestart door De Vlaamse Waterweg, Departement Omgeving en de provincie Oost-Vlaanderen. 
Het uiteindelijke doel is om wateroverlast in het volledige gebied rond de Dender aan te pakken. 
Vb: Natuurinrichtingsproject Wellemeersen en Oude Dendermeersen  
Lopend project van het ANB en VLM rond inrichting van de Wellemeersen en Oude Dendermeersen m.b.t. 
watermaatregelen, inclusief nieuwe wandelweg. 
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Stijging in aandacht voor projecten rond hernieuwbare energie 
Lokale impact | Cluster Infrastructuur 

Vb: Opgewekt Pajottenland  
Strategisch Project - Hernieuwbare energie als hefboom voor een klimaatbestendig Pajottenland

  
 
 
 
Vb: Intergemeentelijke samenwerking klimaat - Pajopower  
Vanaf 2019 start Pajopower als intergemeentelijke samenwerking om acties rond het klimaat, mobiliteit en 
energie uit te werken. De jaarlijkse bijdrage wordt verrekend naar punten die ingezet worden voor concrete 
acties. 

 
 
Stijgende aandacht bij burgers voor duurzaam en gezond leven 
Door de sensibilisering voor het klimaatprobleem: 

• neemt de  aandacht voor milieu door afvalbeperking, energiebesparende maatregelen, duurzame 
mobiliteit,… toe. 

• zullen initiatieven om CO2-uitstoot te beperken het gebruik van de auto ontmoedigen en duurder maken 
waardoor mensen  zullen zoeken naar goedkopere en duurzamere alternatieven. 

• komt er  steeds meer aandacht voor dagelijkse beweging en gezonde voeding als hulpmiddel in de 
preventie van ziektes.   
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Stijgende aandacht voor duurzaam verplaatsingsgedrag 
Lokale impact | Cluster Infrastructuur 
Uitwerking Gewestelijk ExpresNet (GEN) spoorwegen 
Het GEN-project moet ervoor zorgen dat meer pendelaars het openbaar vervoer nemen om naar Brussel te 
reizen. Eind 2018 werden de 4 sporen (lijn 50A) tussen Brussel en Ternat in gebruik genomen. Op termijn zou dit 
voor Liedekerke een verhoging van het aantal reizigers met zich meebrengen. Een verhoging van het aantal 
reizigers brengt een verhoging mee van het aantal fietsers, auto’s en busreizigers en heeft een invloed op onze 
lokale mobiliteit 

 
 
2.3 BESCHIKBARE OPEN RUIMTE EN GEMEENSCHAPSRUIMTE 
 
Meer dan een kwart van de oppervlakte in Vlaanderen (27,20% of 3 679 km² in 2015) is bebouwd of verhard. Dit 
is een toename van het percentage bebouwde percelen met 28% (ruim 800 km²) ten opzichte van 1990. Zonder 
bijsturing geven de prognoses aan dat 30 tot zelfs 50 procent van Vlaanderen verhard zou worden in 2050.  De 
ruimte in Vlaanderen is echter niet oneindig beschikbaar. Versnippering en verspreide (lint)bebouwing in 
Vlaanderen zijn niet enkel nadelig voor natuurfuncties (o.a. verlies aan biodiversiteit en ecologische verbinding) 
en land- en bosbouwfuncties, ook de economische kostprijs van een onzorgvuldig ruimtegebruik wordt  duidelijk 
meer in vraag gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de kost van nutsvoorzieningen, mobiliteit, waterveiligheid, 
hittegevolgen, luchtkwaliteit, …  Willen we de nadelige gevolgen van de verstening in Vlaanderen een halt 
toeroepen, dan zullen we meer moeten doen met dezelfde ruimte. Wat vaststaat is dat toekomstige 
beleidskeuzes met betrekking tot het ruimtegebruik in Vlaanderen, onlosmakelijk verbonden zijn met uitdagingen 
als grondschaarste, gezondheid, betaalbaarheid van woningen, milieubescherming, mobiliteit, vergrijzing, 
gezinsverdunning, enz. 

 
Toenemende druk op natuur en biodiversiteit 
 

Bron: https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/Onderzoek/Thema_1_Open_ruimte.pdf 
 

   
 

https://www.ruimtelijkeordening.be/Portals/108/docs/Onderzoek/Thema_1_Open_ruimte.pdf
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De groei van de bevolking zorgt voor een grotere vraag naar meer plaats om te wonen, leven en ontspannen. 
Dit stelt gemeentes voor de uitdaging om deze groei duurzaam op te vangen met een maximaal behoud van de 
beschikbare open ruimte. 
Door het schaarser worden van de beschikbare ruimte gaan mensen compacter wonen en is er meer behoefte  
aan  (beleving) in gemeenschapsruimte. 
 
Lokale impact | Cluster Vrije tijd 

• we voelen de steeds grotere druk op gemeenschappelijke openbare ruimte (binnen en buiten) voor 
verschillende doelgroepen. 

• het vrijetijdshuis is de ultieme niet-commerciële ontmoetingsplaats in het centrum van Liedekerke ; 
jongeren, gezinnen, studenten, senioren, kinderen,… komen er langs ; we ondervinden hier dat vooral de 
jongeren en de senioren op zoek zijn naar een ‘eigen plaats’   

• klassiek ligt de gemeentelijke focus bij vrije tijd sterk op eigen infrastructuur (sporthal, bibliotheek, 
zwembad, jeugdhuis, gemeenschapscentrum,…) ; inwoners willen zich ook vrij kunnen bewegen en iets 
beleven op minder formele plaatsen ; vrije tijd meer zichtbaar maken en toegankelijk maken in de 
openbare ruimte. Bv. kunstenpromenade, kunst in openbare ruimte, speelgroen, skatepark, zichtbare 
fiets- en wandelwegen,… 

 
  



 

 
OMGEVINGSANALYSE  253 / 327 

 
2.4 DIGITALISERING 
 
De samenleving digitaliseert in snel tempo. Dit heeft ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen en 
zal leiden tot nieuwe manieren van samenleven,  leren, werken, ondernemen en ontspannen. 

 
Wijzigende rol van de medewerker door digitalisering 
Robots die administratieve jobs uitvoeren en slimme systemen met algoritmes die menselijk denkwerk 
vervangen, zullen onze manier van werken grondig veranderen. Sommige jobs zullen verdwijnen, andere worden 
radicaal anders ingevuld. 
Lokale impact | Algemeen 
De burger kan steeds meer diensten digitaal opvragen en hij/zij is veel beter geïnformeerd dan vroeger. 
De rol van de medewerkers zal evolueren van transactie (bijv. attest afleveren) naar advies.  
Zijn onze huidige medewerkers daar klaar voor? Hoe bereiden we hen daarop voor? Hoe selecteren we nieuwe 
medewerkers met het oog op die wijzigende invulling? 

 
De burger verwacht een performante e-service 
Lokale impact | Algemeen 
De burger is gewoon om aan e-service te doen (mutualiteiten, banken, verzekeringsmaatschappijen, …) en ver-

wacht dat alle administratieve transacties tussen burger en lokaal bestuur via digitale kanalen worden aangebo-

den. 

Cultuur raakt steeds meer verweven met digitale technologieën en sociale media 

Dit vraagt van mensen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak, een breed gamma aan competenties.  
 
Virtual reality (VR) en augmented reality (AR) breken door : van games en films tot professionele toepassingen. 
Virtual reality is een technologie die persoenen in een volledig gefabriceerde wereld plaatst. Door bijvoorbeeld 
een bril op te doen zit iemand opeens in een raceauto of sta hij aan een operatietafel. Augmented reality 
projecteert daarentegen gefabriceerde elementen in de bestaande wereld. Zo kan iemand opeens Donald Trump 
in zijn woonkamer zien staan, of een mamoet door de straat zien lopen. VR biedt een volledig fictieve wereld ; AR 
combineert fictie en realiteit. 

 
 
2.5 EVOLUTIES OP DE ARBEIDSMARKT EN DE ARBEIDSORGANISATIE 
 
Krapte op de arbeidsmarkt 
Lokale impact | Algemeen 
‘Employer branding’. Hoe zullen wij er als bestuur blijven in slagen om de juiste man / vrouw op de juiste plek aan 
te trekken? Hoe maken we een loopbaan bij de gemeente aantrekkelijk? Hebben we voldoende schaalgrootte om 
voor alle functies een eigen medewerker aan boord te hebben? Voor welke functies / taken kunnen we 
samenwerken met andere besturen, welke kunnen we uitbesteden, welke andere contractvormen kunnen we 
gebruiken enz.? Hoe kunnen we ons intern anders organiseren met het oog op continuïteit van dienstverlening, 
bijv. door poyvalentie, multi-inzetbaarheid. 
 
 
Flexibilisering van de arbeidstijd en vervaging van het onderscheid tussen arbeidstijd en vrije tijd 
Door flexibilisering van de arbeidstijden worden arbeidstijd en vrije tijd niet langer collectief  maar individueel 
bepaald. 
Lokale impact | Algemeen 
Stijgende vraag naar dienstverlening en zinvolle vrijetijdsbesteding, ook op de minder klassieke uren. 
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2.6 INDIVIDUALISERING, VERZURING EN VEREENZAMING 
 
Door de toenemende individualisering en het steeds toegankelijker worden en makkelijker delen van informatie 
via het internet worden individuen en maatschappelijke groepen bewuster en (maatschappij)kritischer. Het 
individu treedt steeds meer op de voorgrond, maar er ontstaan ook nieuwe sociale verbanden. Waar individuen 
vroeger vooral handelden vanuit collectieve waarden en normen, gaan mensen in een geïndividualiseerde 
samenleving meer en meer uit van eigen waarde- en normenkaders. Tegelijk winnen alternatieve 
waardepatronen aan belang. Sommige mensen worden echter hierdoor net geconfronteerd met (een gevoel van) 
vereenzaming. De multiculturele samenleving scherpt de diversiteit aan referentiekaders nog aan. 
Multiculturaliteit kan de sociale cohesie bijkomend onder druk zetten, doordat bevolkingsgroepen vanwege hun 
verschillen minder met elkaar interageren. Door de stijgende ‘multipolariteit’ is het belang van herkenbaarheid en 
identiteit sterker geworden in de samenleving. De trend van globalisering en de toegenomen mondiale 
economische afhankelijkheid gaat hand in hand met de (tegen)trend om zich meer terug te plooien op lokale 
noden, markten en diensten (cfr. ‘glokalisering’). De wereld verandert snel. In de afgelopen decennia heeft onze 
samenleving zich ontwikkeld van een relatief homogene, geordende en stabiele samenleving naar een 
samenleving met enorme variëteit en diversiteit. De maatschappij wordt complexer en in veel opzichten 
gefragmenteerder. Dat heeft zijn implicaties voor de samenleving, voor de (groepen) mensen die er deel van 
uitmaken cfr. vereenzaming, identiteitsaspect, kansarmoede, marginalisering, criminaliteit) en ook voor de 
werking van overheden.   
 
Door stijgende individualisering raken kansengroepen steeds meer geïsoleerd. 
Verzuring van individuen wordt versterkt door sociale media waarbij er soms snel een negatieve ongenuanceerde 
polemiek ontstaat die niet makkelijk te doorbreken is. 

 
Lokale impact | Cluster Vrije tijd 
Individueel sporten neemt toe aan belang: lichte sportgemeenschappen nemen de overhand op sporten in 
clubverband. Noodzaak om in te spelen op buurtgericht sporten: lichte recreatie, sporten in de wijk/buurt,... = 
sportvriendelijker maken van de openbare ruimte 
 
Behoefte aan  

• ontmoeten in de buurt op een laagdrempelige niet-commerciële manier (zonder ticketprijzen of 
toegangsgelden) 

• laagdrempelige dienstverlening en educatie voor en door kansengroepen, ondersteund door 
vrijwilligerswerk 

 
 
2.7 RELATIE TUSSEN BURGERS EN DE OVERHEID 
 
Burgerparticipatie: minder overheid, meer burger.  
De relatie tussen de burger en de overheid verandert, waarbij de burgers steeds meer initiatief nemen. Ze nemen 
zelf het heft in handen en organiseren zich om problemen aan te kaarten en hiervoor een oplossing te zoeken. 
Hierbij neemt de overheid steeds meer een faciliterende positie in. Vanuit een versobering van collectieve 
voorzieningen wordt ook vanuit de politiek meer beroep gedaan op de eigen kracht van burgers om zelf voor 
ondersteuning binnen het eigen netwerk (familie, buurt en mantelzorgers) te zorgen. 
 
Klassieke modellen van participatie en advies staan onder druk 
Mensen zijn minder bereid om zich op langere termijn te engageren in een gestructureerde adviesraad maar 
willen zich eerder voor korte en/of projectmatige zaken inzetten. 
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2.8 SCHAALVERGROTING EN BESTUURLIJKE ORGANISATIE 
 
Door de vele maatschappelijke veranderingen, zowel demografische evoluties, economische en sociale 
veranderingen, de opkomst van nieuwe technologieën, … is het takenpakket voor de gemeenten uitgebreider en 
complexer geworden.  
Enkel door zich anders te organiseren en beleidsuitvoering op een grotere schaal aan te pakken zullen kleinere 
gemeentes in staat blijven een  antwoord te bieden op de noden van de burgers.  
 
Met een aantal  initiatieven en decreten stuurt de Vlaamse Overheid de gemeenten in de (richting van een 
aangepaste bestuurlijke organisatie en/of samenwerking met andere gemeenten: 

- fusiedecreet 
- zorgregio’s 
- decreet lokaal sociaal beleid 
- decreet bovenlokale cultuurwerking 
- … 

 

2.9 VAN ZELF DOEN NAAR REGIEROL 
 
Van de lokale overheid wordt steeds meer verwacht dat ze sturend gaat optreden. Op heel wat beleidsterreinen 
wordt ze verondersteld een regierol op te nemen. 
De regierol impliceert de opdracht om lokale en regionale  partijen (instellingen en diensten) bij elkaar te 
brengen, samen een gemeenschappelijke visie en beleid te ontwikkelen en afspraken over de uitvoering ervan te 
maken. 
Regie is een bijzondere vorm van sturen en is gericht op de afstemming van actoren, hun doelen en handelingen 
tot een min of meer samenhangend geheel, met het oog op een bepaald resultaat. 

 
 
2.10 TOENEMENDE IMPACT VAN BELEIDSPRIORITEITEN VAN HOGERE OVERHEDEN 
 
Voor lokale problemen met bovenlokale oorzaken bepalen hogere overheden (Vlaamse, Belgische, Europese) de 
beleidsprioriteiten maar schuiven ze de uitvoering door naar de lokale overheden. 
Lokale dienstverlening wordt in toenemende mate bepaald door regelgeving - met soms onvoldoende 
financiering-  van hogere overheden. 
 
Lokale impact | Cluster inwoners | Sociale zaken 
Voor Welzijn, gezondheid en zorg wil de Vlaamse Overheid de eerstelijnsstructuren vereenvoudigen en 
versterken. Doel is de performantie van de zorg te verhogen en de eerste lijn te versterken. 
Welke houding nemen wij hierin aan: voorloper, trekker, deelnemer, adaptor,…? Hoe werken wij samen met de 
eerstelijnszones (in ons geval ‘Amalo’)? Welke andere actoren spelen daarin nog een rol (CAW !)? 
 
Met het nieuw Decreet sociaal beleid wil de Vlaamse Overheid de sturende rol van het lokaal bestuur in 
netwerken versterken om te komen tot een meer integraal beleid. Ook een sociaal beleid in samenwerking met 
andere besturen wordt mogelijk gemaakt. 
Hoe spelen wij daarop in? Hoe nemen wij onze regierol op? Met welke actoren werken we samen? Met welke 
besturen? Voor welke thema’s? Wie neemt daarin welke verantwoordelijkheden op (mensen, middelen,…)? Wat 
betekent dat voor de taken van de medewerkers? 
 

Omzendbrief betreffende lokaal sociaal beleid (28 oktober 2018) 

Met het decreet lokaal sociaal beleid bevestigt de Vlaamse Overheid het belang van een sterk sociaal beleid op 
lokaal niveau en worden de lokale besturen verzocht om hierin de leiding te nemen. Het decreet ondersteunt 
hen hierbij en reikt instrumenten aan bij het voeren van een lokaal sociaal beleid. 
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Het decreet gaat in op de volgende vier aspecten: 
 lokaal sociaal beleid als onderdeel van de meerjarenplanning van het lokaal bestuur 
 regie van de lokale sociale hulp- en dienstverlening 
 het bevorderen van een toegankelijke hulp- en dienstverlening en het aanpakken van onderbescher-

ming, waaronder het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband 
geïntegreerd breed onthaal 

 vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienstverlening 

Vlaamse beleidsprioriteiten 
Ter ondersteuning heeft de Vlaamse Overheid beleidsprioriteiten geformuleerd voor de lokale beleidscyclus 
2020-2025. 

 lokale besturen nemen een regierol op het vlak van lokaal sociaal beleid 
 lokale besturen realiseren de  functies en werkingsprinicpes van een samenwerkingsverband geïnte-

greerd breed onthaal 
 het GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal het ocmw, het centrum voor algemeen 

welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen ; deze samen-
werking is gericht op:  
 - het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening 

        - het tegengaan van onderbescherming 
 lokale besturen nemen maatregelen die de vermaatschappelijking van de lokale sociale hulp- en dienst-

verlening stimuleren 
 
Beleidsmaatregelen 
Met een aantal beleidsmaatregelen biedt de Vlaamse overheid financiële ondersteuning voor: 

 het versterken en faciliteren van een lokaal geïntegreerd gezinsbeleid 
 Huis van het kind 
 lokaal loket kinderopvang 
 buurtgerichte netwerken voor kinderen (0 tot 12 jaar) 
 een ketenaanpak van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling 

 een lokaal beleid op het vlak van gezondheidszorg 
 ondersteuning van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor het uitbouwen van lokale pre-

ventiewerkingen 
 eerstelijnszone 
 buurtgerichte zorg om de zorg dicht en laagdrempelig tot bij de personen met een zorgnood te bren-

gen 
 aanpak van radicalisering en re-integratie van ex-gedetineerden 
 preventie en aanpak van dak- en thuisloosheid 

 
Lokale impact | Cluster infrastructuur 
De Vlaamse Regering gaf op 20 juli 2018 haar goedkeuring aan het Actieplan Asbestafbouw voor de verdere 
uitrol van het asbestafbouwbeleid door de OVAM in het Vlaamse Gewest. Het doel van dit asbestafbouwbeleid is 
om Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig te maken. 
Het Actieplan rust op volgende pijlers:  

• asbestinventarisatie; 
• versnelde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen; 

• ondersteuning van asbestverwijdering; 

• voorbeeldfunctie voor de overheid.  
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De overheid moet hierbij het voortouw nemen: voor alle overheidsgebouwen en -infrastructuur zullen de 
mijlpalen 2034 en 2040 reeds een wettelijke verplichting vormen.   
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DEEL 3: INTERNE ORGANISATIE 
 

3.1 LOKAAL BESTUUR EN INTERLOKALE SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

3.1.1 Lokaal bestuur: integratie gemeente en ocmw  
 
ORGANOGRAM 
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GLOBALE INDICATOREN OVER DIENSTVERLENING 
 

Tevredenheid over de loketvoorzieningen  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 
 

 
 

 

Tevredenheid over algemene dienstverlening  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Tevredenheid digitale dienstverlening  
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Vertrouwen in de lokale overheid  
Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Spreiding van informatie  
Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de activiteiten, in en door de 
gemeente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Spreiding van informatie  
Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de initiatieven, in en door de ge-
meente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf


 

 
OMGEVINGSANALYSE  262 / 327 

Spreiding van informatie  
Aandeel (%) van de inwoners dat zich voldoende geïnformeerd voelt over de beslissingen, in en door de ge-
meente 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

Consultatie van bewoners  
Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur voldoende inspanningen doet 
om bewoners bij veranderingen in de gemeente te betrekken 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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Consultatie van bewoners  
Aandeel (%) inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur op een goede manier omspringt met 
de vragen van de inwoners 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 
 

 
  

https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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3.1.2 Politiezone TARL (Ternat, Affligem, Roosdaal, Liedekerke) 
 
Staat in voor basispolitiezorg in Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke. Het korps heeft 7 basisfuncties (of 
kerntaken), namelijk wijkwerking, onthaal, interventie, slachtofferbejegening, lokale recherche, handhaving van 
de openbare orde en verkeer. 
 
Om het plaatselijke politiebeleid in de zone vast te leggen stelt de zonale veiligheidsraad jaarlijks een zonaal 
veiligheidsplan op. 
 
Zonaal veiligheidsplan 
URL: https://www.politie.be/5407/over-ons/zonaal-veiligheidsplan/zonaal-veiligheidsplan 
 
INDICATOR 
 

Vertrouwen in de politie  
Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de politie 
Bron: Gemeentemonitor 
URL: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf 

 

 
 

 

https://www.politie.be/5407/over-ons/zonaal-veiligheidsplan/zonaal-veiligheidsplan
https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_liedekerke.pdf
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3.1.3 Interlokale Vereniging Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland 
 
De Interlokale Vereniging Regionaal woonbeleid Noord-Pajottenland is het samenwerkingsverband tussen de 
gemeenten Affligem, Liedekerke, Roosdaal en Ternat en hun respectievelijke OCMW’s. De Interlokale Vereniging 
ondersteunt de gemeenten in hun lokaal woonbeleid. 
 
In het wooninfopunt geven woonconsulenten gratis en vrijblijvend advies over vragen en/of problemen inzake 
wonen. 
De woonconsulenten bieden ook ondersteuning bij het ontwikkelen van een gemeentelijke beleidsvisie rond wo-
nen en de verbetering van de kwaliteit van het woningpatrimonium, met aandacht voor kwetsbare groepen. 

 

Belangrijkste dienstverlening van de woonconsulent 

 
• premies 
• duurzaam en energiezuinig wonen/renoveren 
• woonkwaliteit 
• advies huren/verhuren 
• sociaal wonen/lenen 
• informatie premies en fiscale voordelen 
• levenslang wonen 
• leegstand  
• info sociaal wonen en lenen 
• conformiteitsattesten  

 

 
 

3.1.4 ADiL | Interlokale Vereniging voor Integratie Affligem Denderleeuw Liedekerke 
 
De gemeenten Affligem, Denderleeuw en Liedekerke staan voor dezelfde uitdagingen op het vlak van integratie. 
Met ADiL geven ze integratieprojecten binnen hun regio een herkenbaar gezicht. 
 

Doelstellingen 

 stimuleren en ondersteunen van projecten en activiteiten die zich richten op intercultureel samenleven 

 coaching en vorming van vrijwilligers die zich inzetten voor integratieprojecten 

 netwerken met andere integratiepartners om meer expertise en goede praktijken te verzamelen 

Werkdomeinen 

 Sociale cohesie 

 Onthaal en inburgering 

 Flankerend onderwijs 

 Vrijetijdsparticipatie 

 Taalstimulering 
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3.2 BESCHIKBARE MIDDELEN 
 
3.2.1 Financiën 
 

OVERZICHT BUDGET GEMEENTE | 2019 

 

2019 EXPLOITATIE | UITGAVEN       

     610-614 huur en onderhoud   511 150,00 3,36% 

611-615 energie   296 350,00 1,95% 

612 verzekering   55 570,00 0,37% 

613 werking    3 268 369,00 21,48% 

617 uitzendkrachten   156 945,00 1,03% 

62 personeel   7 070 554,48 46,47% 

640-644 indirecte bel./minwaarden/diverse   188 848,00 1,24% 

649 subsidies   3 154 539,20 20,73% 

  TARL 1 500 482,65 
 

9,86% 

  OCMW 760 000,00 
 

5,00% 

  brandweer 566 142,89 
 

3,72% 

  kerkfabrieken 34 551,89 
 

0,23% 

  anderen 293 361,77   1,93% 

    
  

650 interesten leningen   511 558,00 3,36% 

657+658 andere financiële kosten   500,00 0,00% 

66 uitzonderlijke kosten   0,00 0,00% 

       TOTAAL   15 214 383,68   

 

2019  EXPLOITATIE |  ONTVANGSTEN       

     7000 VERKOPEN /VERHUUR   1 559 526,57 9,46% 

73xx belastingen       

  Onroerende voorheffing 
 

3 859 712,97 23,40% 

  personenbelasting 
 

4 267 150,87 25,87% 

  andere   1 084 323,85 6,57% 

7400 gemeentefonds+ subsidies   3 003 671,45 18,21% 

  personeelssubsidies   1 724 748,26 10,46% 

7403 Ex gesco 383 493,32 0,00 2,33% 

7406 startbanen 32 000,00 0,00 0,19% 

7406 onderwijs 330 000,00 0,00 2,00% 

7406 andere 979 254,94 0,00 5,94% 

          

7405 werkingssubsidies   314 163,98 1,90% 

744x inhouding pensioen mandataris   19 380,00 0,12% 

7450000 Diverse operationele opbrengsten   110 794,00 0,67% 

7500000 Dividenden   536 112,12 3,25% 

751 interesten diversen   1 000,00 0,01% 

7531 terugvordering interesten derden   11 189,31 0,07% 

  TOTAAL   16 491 773,38   
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OVERZICHT EXPLOITATIEBUDGET GEMEENTE | PER BOEKHOUDKUNDIGE CLUSTER | 2019 

 

2019 Uitgaven Ontvangsten 

Infrastructuur 4 338 738,00 1 394 323,69 

Interne Zaken 2 230 522,00 106 449,00 

Vrije Tijd 2 061 100,48 509 085,00 

Algemeen Beleid 5 153 355,20 1 795 773,23 

Welzijn 760 000,00 0,00 

Algemene Financiering 670 668,00 12 686 142,46 

  15 214 383,68 16 491 773,38 
 

 

DECRETALE EVENWICHTSVOORWAARDEN BUDGET GEMEENTE | 2019 

• resultaat op kasbasis positief 
• autofinancieringsmarge 0 of groter in 2019 

 

VASTSTELLINGEN /BESCHOUWINGEN BUDGET GEMEENTE NAAR MEERJARENPLAN 2020-2025 

Ontvangsten van algemene financiering 
• gemeentefonds: prognose 2020: euro 2 658 633; 2025 euro 3 184 670 (2019: euro 2 562 275) 
• Eliacompensatiefonds: geen gegevens beschikbaar over verdere ontvangst (2019: euro 136 150,31) 
• aanvullende dotatie sectorale subsidies: niet geïndexeerd euro 331 426,14 waarvan euro 26 198 

kinderarmoede (kan naar OCMW getransfereerd worden) 
• onroerende voorheffing: prognose/ 2020: euro 3 972 504,36 verder stijging 3% per jaar (2019: euro 

3 759 712,97 + 100 000) 
• verkeersbelasting: prognose 2020: euro 185 167,07 verder stijging 3 % per jaar (2019: euro 179 773,85) 
• opcentiemen personenbelasting: stabiel houden op euro 4 300 000 (2019: euro 4 267 150,87 cijfer 2018 

euro 3 955 240,99 = euro 260 000 lager dan hun raming) 
 

Uitgaven overkoepelend 
• TARL: voorstel ligt op tafel voor stijging kosten eenmalig met 23% t.o.v. 2019 in 2020 en dan 4,6% per 

jaar in 2025 euro 2 314 897 (MJP 2014-2019: stijging 3% per jaar 2019 euro 1 500 482,65) 
• Brandweerzone: nog geen prognoses bekend laatste jaren + gemiddeld 8% per jaar (2019 euro 

566 142,89) 
• ILVA: prognose: jaarlijkse verhoging met 5% (2019: euro 988 631 verhoging met euro 110K t.o.v. 2018 
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INVESTERINGEN BUDGET GEMEENTE | 2019 

 

Investeringen 2019 Infr VT IZ AB Totaal 

2811000 fin vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2200000 Terreinen  30 620,00 0,00 0,00 0,00 30 620,00 

2210000 Gebouwen 124 074,78 35 000,00 0,00 0,00 159 074,78 

2210200 Gebouwen 48 736,94 70 589,05   90 826,48 210 152,47 

2220200 bebouwde terreinen 90 551,86       90 551,86 

2240000 Wegen 266 067,13 0,00 0,00 0,00 266 067,13 

2240007 Wegen in aanbouw 1 083 441,29       1 083 441,29 

2240200 Wegen in aanbouw 0,00       0,00 

2250000 overige infrastructuur 84 161,45       84 161,45 

2250200 overige infra wegen BO 7 923,08       7 923,08 

2300000 Installaties,… 9 426,52 0,00 48 684,00 0,00 58 110,52 

2400000 Meubilair 2 561,34 26 679,55 2 000,00 0,00 31 240,89 

2400200 meubilair kantooruitrusting 0,00     0,00 

2410000 Informatica 0,00 0,00 189 865,13 0,00 189 865,13 

2420000 Rollend Materieel 76 822,25 0,00   0,00 76 822,25 

2110000 Licenties     0,00   0,00 

2140000 Plannen 39 838,04 0,00   0,00 39 838,04 

2140007 plannen en studies 0,00       0,00 

6640000 Investeringssubsidies 19 525,64 0,00 0,00   19 525,64 

Totaal 2019 + overdracht 1 883 750,32 132 268,60 240 549,13 90 826,48 2 347 394,53 

Totaal 2019 468 732,00 70 500,00 62 000,00 27 000,00 628 232,00 

 
 

 

OVERZICHT BUDGET OCMW | 2019 

 

2019 EXPLOITATIE | UITGAVEN |OCMW  

     610-614 huur en onderhoud   237 945,00 9,60% 

611-615 energie   42 900,00 1,73% 

612 verzekering   9 870,00 0,40% 

613 werking    91 910,00 3,71% 

617 uitzendkrachten   0,00 0,00% 

62 personeel   1 062 691,00 42,88% 

640-644 indirecte bel./minwaarden   14 188,00 0,57% 

648 subsidies   939 281,19 37,90% 

6480 Leefloon 575 718,00   23,23% 

6481 Financiële steunen 215 801,19   8,71% 

6482 Steunen wet 65 147 762,00   5,96% 

          

649 Subsidies   23 500,00 0,95% 

650 interesten leningen   55 242,71 2,23% 

657+658 andere fin kosten   1 000,00 0,04% 

66 uitzonderlijke kosten   0,00 0,00% 

       TOTAAL   2 478 527,90   
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2019  EXPLOITATIE |  ONTVANGSTEN | OCMW     

     7000 VERKOPEN /VERHUUR   503 442,00 19,28% 

7400 Gemeentefonds   140 000,00 5,36% 

7401 Gemeentelijke bijdrage   760 000,00 29,11% 

74060 Personeel subsidie ex Gesco   48 292,43 1,85% 

74069 Overige personeel subsidies 
 

111 676,00 4,28% 

7408 Werkingssubsidies   938 377,00 35,94% 

74080 Leefloon 586 713,00 
 

22,47% 

74081 Steun 132 138,00 
 

5,06% 

74082 Vreemdelingen 219 526,00 
 

8,41% 

744x inhouding pensioen mand   2 828,00 0,11% 

7450 
Diverse operationele 
opbrengsten   2 040,00 0,08% 

748 Steunen terug vorderbaar   103 212,00 3,95% 

746 vergoeding verzekering 
 

0,00 0,00% 

751 interesten diversen   1 300,00 0,05% 

  TOTAAL   2 611 167,43   

 
 

 

DECRETALE EVENWICHTSVOORWAARDEN BUDGET OCMW | 2019 

 autofinancieringsmarge minimum  0 

 

VASTSTELLINGEN /BESCHOUWINGEN BUDGET OCMW NAAR MEERJARENPLAN 2020-2025 

 gemeentelijke bijdrage niet meer als dotatie over te schrijven 

 bewaken delta marge tussen uitgekeerde subsidies en te ontvangen subsidies 

 bewaken en benutten van alle mogelijkheden tot subsidie is sector die daarin snel aan 
verandering onderhevig is 
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3.2.2 Infrastructuur 
 
INDICATOREN 
 

Overzicht patrimonium gemeente 
Overzicht van alle gebouwen in bezit van of in gebruik door de gemeente 

 

Omschrijving 
Adres 

Eigenaar  
Huurder 
Verhuurder 

Functie 

Gemeentehuis 
Opperstraat 31 

Eigenaar administratie 

Zwembad 
Sportlaan 5 

Eigenaar sport 

Schoolgebouw 
Pamelsestraat 329 

Eigenaar onderwijs 

…   

…   

   

   

 
  

 
 

Overzicht patrimonium OCMW 
Overzicht van alle gebouwen in bezit van of in gebruik het OCMW 

 

Adres Eigenaar  
Huurder 
Verhuurder 

Functie 

Residentie Paepenbergh 
Fabriekstraat 148 

Eigenaar serviceflats 

…   

…   

   

   

   

   

 
  

 

Overzicht openbaar domein 
Overzicht van de oppervlaktes “openbaar domein” in beheer van de gemeente en ocmw 

 

Type  Oppervlakte in ha 

Straatzone  

Parkzone  

Bos- en natuurzone  

Speelzone  

Parkeerzone  

…  
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Aantal km weginfrastructuur in Liedekerke waarvan aantal km in beheer van de gemeente 
 

 

 

Evolutie van het energieverbruik in het gebouwenpatrimonium van het lokaal bestuur 
Bron: Fluxys 
 

Elektriciteit | Administratief centrum | Opperstraat 31 

 
 
 
Gas | Administratief centrum | Opperstraat 31 

 
 
 
Elektriciteit | Sociaal huis en Vrijetijdshuis| Opperstraat 33 en Warandestraat 22 
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Gas| Sociaal huis en Vrijetijdshuis| Opperstraat 33 en Warandestraat 22 
 

 
 
 
Elektriciteit | Ontmoetingscentrum Ter Muilen| Muilenstraat 33 

 
 
 
Gas | Ontmoetingscentrum Ter Muilen| Muilenstraat 33 
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Elektriciteit | De Loods| Pamelsestraat 179 

 
 
 
Gas | De Loods| Pamelsestraat 179 

 
 
 
Elektriciteit | Lokaal Heemkundige Kring | Warandestraat 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
OMGEVINGSANALYSE  274 / 327 

Elektriciteit | Begraafplaats | Populierenlaan 

 
 
 

 

Evolutie van het energieverbruik voor de openbare verlichting in de gemeente 
Bron: Fluxys 
 

 
 
 

 

Evolutie van de productie groene stroom in het gebouwenpatrimonium van het lokaal bestuur 
Bron: Fluxys 
 

Zonneënergie | Vrijetijdshuis | Warandestraat 22 
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3.2.3 Personeel 
 
INDICATOREN 
 

Aantal personeelsleden gemeente en OCMW in voltijdse equivalenten (VTE) en in koppen op 1 januari 2019 
Bron: Dienst Personeel & Organisatie 
 

 
Gemeente: 85,52 VTE (100 personen) 
OCMW: 8,4  VTE (100 personen) 
 

 

Aantal personeelsleden (VTE) per 1000 inwoners | 2017 
Bron: Gemeentemonitor (online rapport samenstellen) 
URL: http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-
%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true 

 

 
 
 

Evolutie personeelsaantallen gemeente en OCMW (in VTE) 2013-2019 
Bron: Dienst Personeel & Organisatie 
 

 

jaar gemeente OCMW 

2013 89,19 VTE 21,06 VTE 

2014 90,32 VTE 13,97 VTE 

2015 95,54 VTE  8,40 VTE 

2016 90,94 VTE 8,20 VTE 

2017 95,92 VTE 9,40 VTE 

2018 91,91 VTE 8,20 VTE 

 
 

 
  

http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=ABB/ABB%20-%20GSM.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
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Aantal personeelsleden gemeente en ocmw naar statuut en niveau (in VTE) op 1 januari 2019 
Bron: Dienst Personeel & Organisatie 
 

 

 STATUTAIR CONTRACTUEEL 

 A B C D E DG A B C D E DG 

Gemeente 5,8 3,5 4,9 6,3 0 1 0 13,0 22,63 24,39 3,0 1 

OCMW       0 8,4 0 0 0 0 

TOTAAL 5,8 3,5 4,9 6,3 0 1 0 21,4 22,63 24,39 3,0 1 

 
Niveau A: een diploma van universitair onderwijs of  een diploma van hoger onderwijs van twee cycli gelijkge-
steld met universitair niveau 
Niveau B: een diploma van hoger onderwijs van één cyclus of daarmee gelijkgesteld onderwijs 
Niveau C: een diploma van hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs 
Niveau D: een diploma van lager secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs 
Niveau E: geen diplomavereiste 
DG : decretale graad (algemeen directeur en financieel beheerder) 
 

 

Aantal personeelsleden gemeente en OCMW naar leeftijdsklasse (in koppen) op 1 januari 2019 
Bron: Dienst Personeel & Organisatie 
 

leeftijdsklasse OCMW gemeente TOTAAL % 

<20 0 0 0 0 

20-24 1 3 4 3,7 

25-29 3 6 9 8,3 

30-34 3 11 14 12,8 

35-39 2 12 14 12,8 

40-44  4 4 3,7 

45-49  11 11 10,1 

50-54  17 17 15,6 

55-59  29 29 26,7 

60-64  7 7 6,4 
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3.3 INFOFICHE PER DIENST 
 
3.3.1 Burgerzaken (cluster INWONERS) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
De dienst burgerzaken is verantwoordelijk voor heel wat administratieve taken waarmee het leven van elke 
burger verweven is. De burger kan er terecht voor het opmaken van akten die deel uitmaken van de 
belangrijkste gebeurtenissen in het leven zoals geboorte, huwelijk en overlijden. Verder ook voor adoptie, 
erkenning, naamsverandering, uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand en nog veel meer. De dienst 
burgerzaken verzorgt ook een aantal opdrachten van de centrale overheid zoals de verkiezingen. 
 
Structuur 

• 5 medewerkers | lopende aanwervingsprocedure voor diensthoofd  
• einde loopbaan: in de planperiode halveren of beëindigen twee medewerkers hun prestaties  

 
Werking 

• elke medewerker is in staat zijn om de basisdienstverlening te verstrekken ;  daarbovenop is elke 
medewerker ‘expert’ in een bepaalde materie (bijv. vreemdelingenzaken, overlijdens) 

• heldere werkafspraken voor de samenwerking met andere diensten. 
 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 
De dienstverlening omvat: 

• voor burgerlijke stand: afschriften, internationale passen, geboorteaangiftes, huwelijksaangiftes,  
    overlijdensaangiftes, adoptie, wijziging voornaam… 
• voor bevolking: allerlei attesten, inschrijvingen in bevolkingsregister, adreswijzigingen, inschrijven van 

            vreemdelingen, rijbewijzen, identiteitskaarten, diverse vergunningen,… 
 

 

Dienstverlening in cijfers 

 
Hieronder vindt u de aantallen van een aantal producten. Deze cijfers zijn deels eigen tellingen, in het kader van 
de werklastmeting, en deels cijfers die uit de gebruikte softwarepakketten komen. 
 

Dienstverlening Aantal per jaar 

e-ID 2478 

Kids-ID 520 

Reispassen 550 

Rijbewijzen (voorlopig) 416 

Reistoestemming minderjarigen 522 

Rijbewijzen (nieuw / duplicaat) 520 

Rijbewijzen (internationaal) 50 

Uittreksel uit strafregister (model II) 1305 

Vreemdelingendossier 208 

Adreswijzigingen 835 

Verblijfsvergunningen 156 

Huwelijken 55 

Echtscheidingen 20 

Wettelijk samenwonen 50 

Ambtshalve schrappingen en inschrijvingen 100 
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Naamswijzigingen 12 

Attesten uit bevolkingsregister 2000 

Aangifte overlijden 120 

Verklaring afstand van organen 133 
 

 

Aandachtspunten 

 
• de dienst heeft geleden onder langdurige afwezigheden 
• twee medewerkers zijn pas recent in dienst en dus nog volop in opleiding 
• we streven naar een voldoende spreiding van kennis en van werklast, naar minder verkokering 
• de stroom van cliënten zou efficiënter kunnen opgevangen worden ; we moeten o.a. meer op  
    afspraakwerken en de burger meer richting e-loket oriënteren 
• we moeten nadenken over de diensten waarvoor wij de burger willen doen betalen, bijv. voor attesten 
    die digitaal beschikbaar zijn, voor diensten die veel tijd vergen 
• we willen werk maken van een recurrente en performante rapportering 
• bij de herinrichting van de lokettenzaal moet de nodige aandacht besteed worden aan de efficiënte 
    geleiding van de klantenstroom 

 

 
 
3.3.2 Sociale zaken (cluster INWONERS) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Volgens de OCMW-wet heeft het OCMW tot opdracht de maatschappelijke dienstverlening te organiseren waar 
elke persoon recht op heeft, en die tot doel heeft iedereen in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid. 
 
Structuur 

• 8 maatschappelijk assistenten + 1 vacature | lopende aanwervingsprocedure voor diensthoofd 

• ondersteunende diensten: gemeenschappelijk met het gemeentebestuur (onthaal, secretariaat, financiën, HRM, ICT, 
facility, onderhoud & logistiek) 

 
Werking 

• we brengen de ondersteunende financiële en administratieve processen onder bij een backoffice mede-
werker, wat de efficiëntie ten goede komt en waardoor de MA meer tijd en energie kunnen besteden 
aan de hulpverlening.  

• we besteden blijvende aandacht aan het opstellen en actualiseren van procedures. 
• we streven naar een gelijkmatige verdeling van het aantal dossiers per MA. 
• elke maatschappelijk assistent moet in staat zijn om de basisdienstverlening te verstrekken ;  
     daarbovenop is elke maatschappelijk assistent ‘expert’ in een bepaalde materie  
     (bijv. vreemdelingenzaken, service flats, leefloon). 
• we maken heldere werkafspraken voor de samenwerking met andere diensten. 
• we bevorderen ‘groepswerking’: naast individuele begeleiding bieden we de cliënten groepsbegeleiding 
    aan op vrijwillige basis ; voorbeelden zijn: gezond koken, energiebeheer, budgetbeheer, solliciteren. 
• we verrijken ons aanbod door samenwerking met (gespecialiseerde) derden, waarbij we de rol opnemen 
    van ‘regisseur’ ; voorbeelden zijn:  juridische bijstand, advies over wonen, werken, psychologische  
    ondersteuning,… 
• we doen waar dat mogelijk is een beroep op vrijwilligers ;  dat kan bijv. voor budgetbegeleiding. 
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Belangrijkste taken van de dienst 

 
De dienstverlening bestaat uit volgende blokken: 

• huisvesting 
• Lokaal Opvanginitiatief (LOI) 
• serviceflats 
• activering 
• leefloon 
• budgetbegeleiding 
• schuldhulpverlening 
• individuele toekenningen (Mantelzorgpremie, Verwarmingstoelage, Vrijetijdskompas, Schoolkansenpas, …) 
• financiële ondersteuning 
• energietoelagen (Lokale Advies Commissie, minimale levering aardgas, zomersparen…) 
• kinderen (Huis van het Kind,…) 
• andere (Vrijetijdskompas,…) 

 

 

Dienstverlening in cijfers 

 
We beschikken momenteel niet over een boordtabel en over correcte sturingsinformatie. We werken daaraan. Hieronder 
vindt u beperkt een aantal cijfers: een eerste reeks die we uit de CIPAL-pakketten getrokken hebben (2018). De informatie 
wordt uitgebreid,  verfijnd en bijgewerkt. De resultaten van de werklastmeting zouden tegen eind midden april beschikbaar 
zijn. 

 

Wat ? Aantal / bedrag per jaar 

Actieve cliënten 1.056 

Intakes (nieuw en heropstart) 201 

Lokaal Opvang Initiatief 4 

Leefloongerechtigden 101 

Financiële steun Leefloon  469.320,62 € 

Financiële steun Wet 65 97.524,14 € 

Overige financiële steunen 182.832,88 € 

 
 

 

Aandachtspunten 

 
• er waren in de afgelopen jaren veel wissels waardoor ervaring wegvloeide, er veel tijd en energie ging  
    naar inwerking van nieuwe collega’s,… 
• er is geen diensthoofd meer sedert midden juni 2018. 
• sommige specialisaties kwamen (en komen) in het gedrang en konden (en kunnen) niet met de nodige 
    aandacht uitgevoerd worden ; voorbeelden: er was iemand aangeworven voor activering maar die  
    medewerker is ingeschakeld in de individuele hulpverlening; idem voor problematiek van het kind; beheer 
    van de service flats gebeurt ook ‘in bijberoep’. 
• hoe kunnen we de wensen (van het bestuur) verzoenen met de praktische uitvoerbaarheid  
    (bijv. Huis van het Kind, activering)? ; we zijn een klein OCMW met beperkte middelen en een beperkt  
    aantal medewerkers ; we moeten erover waken dat basisdienstverlening niet in het gedrang komt. 
• er is interactie nodig met veel externe partijen: hoe vervullen we die regierol, die veel tijd en energie 
    vergt, naar behoren in met de beschikbare medewerkers? 
• we werken aan een vlotte samenwerking, volgens duidelijke afspraken, met andere gemeentediensten  
    (infrastructuur, financiën, secretariaat,…) ; daarbij moeten we telkens de vraag stellen wat tot de  
     kerntaak van de dienst sociale zaken behoort. 
• we zijn nog aan het zoeken naar een open en vlotte samenwerking met de (nieuwe) bestuursorganen 
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    (BCSD, vast bureau). 
• we hebben nood aan een performante boordtabel met relevante cijfers waarop het management en  
    het beleid kunnen sturen. 
• het sociaal huis is aan herinrichting toe: klantvriendelijker, ruimte voor derden,… 

 

 
 
3.3.3 Integratie (cluster INWONERS) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Migratie heeft een impact op de hele samenleving. Op mensen en buurten, op organisaties en besturen. 
Iedereen moet zich thuis voelen in onze gemeente. Een erkende integratiedienst heeft de opdracht het Vlaamse 
integratiebeleid lokaal mee uit te voeren.  
Doel van een integratiebeleid is ervoor te zorgen dat: 

• iedereen gelijke toegang heeft tot democratische rechten, onderwijs, huisvesting, tewerkstelling,  
    gezondheidszorg en burgerschap 
• alle burgers zelfredzaam zijn 
• er vertrouwen en wederkerigheid is tussen de verschillende gemeenschappen in de gemeente; 
• alle mensen het gevoel hebben erbij te horen 

 
Structuur 

• 1 deeltijdse medewerker  (verbonden aan intergemeentelijk samenwerkingsverband ADiL) |  

     lopende aanwervingsprocedure voor diensthoofd (interne selectieprocedure)  
 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 
• integratiebeleid: Interlokale vereniging ADiL, Praten in de bib, subsidiedossier Zomerschool, 

onthaalgesprekken nieuwe inwoners,… 
• mondiaal beleid: Voedselteam, Campagne Fairtrade Gemeente, Ontmoetingsfestival BerreFOODs,… 
• overig beleid: huiswerkbegeleiding (kinderarmoedebestrijding), subsidiedossier Zijwegen (i.s.m. cluster 

infrastructuur), Lokale Integrale Veiligheidscel (politiezone TARL),Vrijetijdskompas (i.s.m. 
vrijetijdsdiensten en OCMW) 

 

 

Dienstverlening in cijfers 

 
• praten in de Bib 2018:  307 (Nederlandstalige en anderstalige) deelnemers, hetzij een gemiddelde van 10 

deelnemers per week 
• zomerschool 2018: 22 anderstalige kinderen 

 

 

Aandachtspunten 
 

• sedert 1 november 2018 is er geen diensthoofd meer waardoor er onvoldoende  inhoudelijk opvolging is 
• nood aan herbepalen van prioriteiten 
• voortbestaan van  intergemeentelijk samenwerkingsverband ADiL (Affligem, Denderleeuw, Liedekerke) 
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3.3.4 Financiën 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Staat de gemeente en het OCMW bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid. 

• zorgen voor een financiële mindset door samen te werken met de andere actoren 

• zorgen voor voor relevante en accurate financiële informatie 

• mee zorgen voor goed en efficiënt gebruik van de middelen 

• voeren van de boekhouding op accurate wijze en bewaken van de activa 

Structuur 
• financieel directeur (1 FTE) 
• diensthoofd (1 FTE) 
• boekhouder (1 FTE) 
• medewerkers ( 1,17 FTE) 

 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 

• opmaak budget en meerjarenplan 

• budgetopvolging 

• meewerken aan beleidsopmaak en beleidsrapportering 

• boekhouding (verwerken transacties, voeren van de boekhouding) 

• consolidatie en afsluitproces boekhouding (jaarrekening) 

• kostenbeheersing en kasbeheer 

• inning van gemeentebelastingen en retributies 

• uitkering van gemeentelijke premies en toelagen 

• financiële risico’s in kaart brengen en helpen onder controle te houden 

• financiële toepassingen up-to-date houden 

• gestandaardiseerde en gecontroleerde omgeving ontwikkelen en implementeren om financiële proces-

sen op efficiënte wijze uit te voeren 

 

 

Dienstverlening in cijfers 

 
Enkele cijfers van 2018 

• bestelbonnen: 8 643  

• inkomende kosten/facturen: 8 411  

• uitgaande facturen: 12 772  

• belastingskohieren: 13  

 
  



 

 
OMGEVINGSANALYSE  282 / 327 

3.3.5 Secretariaat & onthaal (Cluster INTERNE ZAKEN) 
 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Het secretariaat staat in voor: 

• opdrachten in de backoffice, met als belangrijkste taak de afhandeling van de verschillende 
beleidsvergaderingen binnen de gemeente en het OCMW 

 
Het onthaal staat in voor: 

• een kwaliteitsvolle en vlotte front-office dienstverlening in het gemeentehuis en het sociaal huis 
 
Structuur 

• 6 medewerkers (4,4 VTE) en een diensthoofd (1 VTE) 
• 2 personen binnen de dienst staan in voor het bemannen van de onthaalbalies in het gemeente- en 

sociaal huis ; de andere medewerkers werken op het secretariaat en zijn back-up voor de vaste 
onthaalmedewerkers 

 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 
• fysiek onthaal aan de inkombalies (gemeentehuis en sociaal huis): eerste aanspreekpunt voor burgers ; 

gericht doorverwijzen van mensen met een vraag om informatie, advies of hulp 
• telefonisch onthaal: telefoonpermanentie met correcte en klantvriendelijke informatie ; indien 

noodzakelijk begeleiden bij de afhandeling van administratieve formaliteiten 
• beheer van de agenda’s van de vergaderzalen 
• beheer van de beleidsvergaderingen binnen de gemeente en het OCMW 

 voorbereiding en afhandeling van de agenda, besluiten en dossiers 
• coördinatie en organisatie van het economaat 
• coördinatie, onthaal en begeleiding van externe partners en klanten 
• beheer van informatie en archief 

 

 

Belangrijkste evoluties en projecten 

 
• project dienstverlening 

 burgers maximaal helpen bij eerste contact 
 nieuwe herkenbare huisstijl met nieuwe website met digitaal thuisloket 
 gebruik van sociale media 
 één telefonisch aanspreekpunt met herkenbaar verkort nummer 1770: alle inkomende 

telefoonverkeer verloopt via dit nummer 
• evolutie naar een digitale papierloze organisatie  

 voor beleidsvergaderingen wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van papieren dossiers 
 communicatie met raadsleden via afgeschermd extrnet 

 

 
 

Aandachtspunten 

• samensmelten van de onthaalbalies van gemeente en OCMW in één onthaalbalie lokaal bestuur 
• integratie van een snelbalie, waar burgers een aantal ‘snelle’ producten kunnen afhalen, in de 

onthaalbalie ; eventueel met meer uitgebreide kantooruren 
• digitalisering van onderliggende processen van beleidsvergaderingen (digitaal vergaderen, …) 
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3.3.6 ICT (Cluster INTERNE ZAKEN) 
 

Omschrijving 

 
Opdracht 

• strategische  ondersteuning van het ICT-beleid en ICT-beheer 
• operationele ondersteuning van het ICT-beleid en ICT-beheer 

 
Structuur 

• externe consulent  (ca. 38 uren/maand) voor strategische ondersteuning 
• ICT-deskundige (1 VTE) voor operationele ondersteuning 
• externe consulent  (ca. 38 uren/maand) voor operationele ondersteuning 

 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 
Strategische ondersteuning 

 verantwoordelijk voor operationele uitvoering (planning, opvolging, …) 
 voorbereiden, plannen, adviseren en opvolgen van (beleids)initiatieven 
 voorbereiden en opvolging budgetten (inclusief opstellen begroting, viseren facturen, over-

heidsopdrachten) 
 contacten met leveranciers 
 prospectie, op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen het vakgebied 
 opstellen ICT-beleidsplan 
 disaster recovery plan maken 
 gesprekken met clusterverantwoordelijken (proactief) 
 deelname aan diensthoofdenoverleg 
 rapportering 
 structureel overleg 
 aandacht voor integratie 

o hardwarematig 
o softwarematig: Front-, Mid en Back Office 

 uittekenen en overzicht behouden over IT-architectuur 
 algemeen systeembeheer 
 ondersteuning bij e-government 
 ondersteuning bij informatieveiligheid/GDPR 

 
Operationele ondersteuning 

 netwerkbeheer 
 serverbeheer 
 applicatiebeheer 
 mailbeheer 
 paswoordbeheer 
 rechtenbeheer 
 licentiebeheer 
 installatie, herstelling, onderhoud en troubleshooting hardware 
 technisch onderhoud 
 helpdesk 
 installatie, update, upgrade, troubleshooting en support software 
 vorming en begeleiding 
 inventaris bijhouden 
 opstellen processen 
 beheer backup (restore, monitoring) 
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ICT-infrastructuur 

 
Hardware 
 ESXi-server v6.0 (virtualisatie) 
 3 Synology NAS Storage 
 7 managed switchen 
 Router/firewall (Nextgen Firewall) 
 glasvezelverbindingen, coax 
 utp-bekabeling 
 draadloos netwerk 
 wifi controller met 10 access points 
 90-tal pc’s/laptops (110 gebruikers) met randapparatuur (schermen, muizen, toetsenborden) 
 2 bioboxen Belpic + extra crypto kaartlezer, handtekenscanner 
 12-tal MFP’s, 3-tal printers, 2 plotters 
 8-tal prikklokken 
 kaartlezers 
 mobiele telefoons en smartphones 
 automatische uitleen bibliotheek (RFID) 
 betaalsysteem 
 4 beamers 

 
Software 
 MS Windows Server 2012, Linux, Unix 
 VMWare Esxi V6.0 
 Eset antivirus 
 MS Word, Excel, Outlook, Powerpoint, Access, Publisher, Visio 
 MS Windows 10  
 Syncore (tijdsregistratie en toegangscontrole) 
 Mercurius (BBC boekhouding) 
 Belpic (eID) 
 Hera (bevolkingstoepassing) 
 Helena (burgerlijke stand) 
 Themis (centraal adressenbeheer) 
 Hospes (vreemdelingenzaken) 
 Rodrigue (ticketing, zaalreservatie) 
 Cassandra (kassabeheer) 
 Neptunus (sociale dienst) 
 Aphrodite (personeelsbeheer) 
 Atlas (loonberekening) 
 Olympus (meerjarenplanning, budgetbeheer) 
 Vubis (bibliotheektoepassing) 
 Autocheck (automatische uitleen bibliotheek) 
 3P (overheidsopdrachten) 
 E2E (Website/Intranet/Extranet) 
 Wisa (kunstacademie-leerlingenregistratie) 
 Microstation (CAD) 
 InfraGIS 
 Golf (Stedenbouwkundige vergunningen, omgevingsloket) 
 Decreetsuite 
 eGovFlow 
 Salto (toegangenbeheer deuren) 
 Webedison (leerling administratie) 
 MyPortal (software IP-telefonie) 
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 BelfiusWeb, KCB Online (betalingen) 
 Bizagi Modeler (project Management) 
 CS5 Adobe 
 OsTicket (helpdesksysteem) 
 OCS (Inventory Management) 

 

 
3.3.7 Personeel & Organisatie (Cluster INTERNE ZAKEN) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Verantwoordelijk voor de processen van organisatie- en personeelsontwikkeling: 

 werving- en selectie 

 loopbaanontwikkeling 

 personeelsbeheer 

 coaching 

 opleiding 
 
Structuur 
3 medewerkers (2,6 VTE) (niveau C)  

 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 

 organiseren van aanwervingsprocedures 

 loonberekening 

 tijdsregistratie 

 vakbondsoverleg 

 onthaal nieuwe medewerkers 

 organisatie van bijscholingen en trainingen 

 opmaak rechtspositieregeling 

 opmaak arbeidsreglement 

 opmaak personeelsformatie 
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Dienstverlening in cijfers 

 
 

 
 
3.3.8 Marketing & communicatie (Cluster INTERNE ZAKEN) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
De coördinator combineert marketing en communicatie met een specifiek ondersteunende rol voor 
verenigingen, lokale handel en de organisatoren van evenementen. 
 
Structuur 
1 coördinator 
 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

• ontwikkelen en vertalen van een overkoepelend marketing- en communicatiebeleid en het coördineren 
en uitvoeren van de marketing- en communicatieprojecten 

• verlenen van advies en ondersteuning aan het bestuur, het managementteam en de verschillende 
diensten en zorgen voor de effectiviteit van de dienstverlening. 

• dienstverlening en communicatie afstemmen op de noden, anticiperen op ontwikkelingen, trends en 
evoluties en deze integreren 

• éénduidige en consistente stijl verzekeren voor interne en externe communicatie 
• coördineren en ondersteunen van evenementen, handelaars en verenigingen.stimuleren van de lokale 

economie en de effectiviteit en kwaliteit van de evenementen verhogen door ondersteuning te bieden 
aan het verenigingsleven en de organisatoren van evenementen 

• initiëren, opbouwen en onderhouden van een sterk intern en extern relatienetwerk 
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Producten en projecten 

 
• ongeveer 35 persberichten per jaar 
• 4 infomagazines #1770 per jaar 
• onderhouden Facebookpagina 

 

 
 
3.3.9 Onderhoud en logistiek (Cluster INFRASTRUCTUUR) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Kwaliteitsvolle gemeentelijke infrastructuur. 
 
Structuur 
• 1 manager 
• 1 medewerker 
• 1 diensthoofd 
• 3 werkleiders 
• 30 onderhoudsmedewerkers 
• 3 gemeenschapswachten 

 

 
 

Belangrijkste taken van de dienst 

 
• onderhoud van  

 gebouwen 
 wegen 
 groen 

• logistieke ondersteuning bij evenementen 
• gemeenschapswachten 
• preventie en veiligheid 
• ondersteuning andere diensten 
• verzekeringen 
• magazijn 

 

 

Enkele recente projecten 

 
• installatie zonnepanelen op daken van  De loods en de Gemeentelijke Kleuterschool 
• renovatie kleedkamers Gemeenschapscentrum Warande 

 

 
 
3.3.10 Projecten – Openbare werken (Cluster INFRASTRUCTUUR) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Uitwerken en opvolgen van infrastructurele projecten. 
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Structuur 
• coördinator 
• 1 medewerker 

 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 
• aanleg en oprichting van  

 gebouwen 
 wegen  
 groen 

• projectvoorbereiding 
• projectleiding 
• werfleiding 
• administratieve projectondersteuning 
• nutsvoorzieningen 
• aankopen, verkopen en verhuur onroerende goederen 
• aanpak wateroverlast 

 

 

Enkele recente projecten 

 
• Stationsomgeving 
• Zijwegen  
• Rozenlaan 

 

 
 
3.3.11 Ruimtelijke ordening (Cluster INFRASTRUCTUUR) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Goed en betaalbaar wonen. 
 
Structuur 

• manager 
• 1 medewerker (0,8 VTE) 
• 1 medewerker (werkt voor diensten Milieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit & GIS) 

 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 

• omgevingsvergunning 
 stedenbouwkundige handelingen 
 verkavelingen  

• ruimtelijke planning 
 opmaak beleidsplan ter vervanging van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
 uitwerken van strategische projecten in de Dendervallei 
 uitwerken van strategische projecten van groepswoningbouw in de resterende woonzone 

• planologie 
 opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde het beleidskader concreet ruimtelijk te vertalen 
 opmaak actieplannen ter ontwikkeling van de Dendervallei, binnengebieden en het signaalge-



 

 
OMGEVINGSANALYSE  289 / 327 

bied De Valier 
• doelgroepenbeleid 

 Verdere realisatie van het sociaal bindend objectief (SBO) met streefdoel het vervullen van de 
opgelegde taakstelling tegen 2025 

 Versterken van infrastructuur De Valier 
 Samenwerking met OCMW en Interlokale Vereniging Woonbeleid (ILV) m.b.t. het doelgroepen-

beleid 
• sociale woningbouw 

 samenwerking met  Sociaal verhuurkantoor West-Brabant (WeBra) en ILV 
 realisatie SBO 

• premie Kernwinkelgebied 
• faciliteren bij de opmaak van RUP’s en strategische projecten (vb. assistentiewoning, woonzorgcentra,…) 

voor privatieve gebiedsontwikkeling die kaderen binnen de algemene beleidsdoelstellingen 
 

 

Overzicht strategische projecten binnen het woongebied 

 
 
 
3.3.12 Mobiliteit & GIS (Cluster INFRASTRUCTUUR) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Verkeersveilige en duurzame gemeente. 
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Structuur 

• coördinator 
• 1 medewerker (werkt voor diensten Milieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit & GIS) 

 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 

• parkeerbeleid 
• openbaar vervoer (incl. vervoerregioraad Vlaamse Rand Brussel) 
• veilige schoolomgeving 
• sensibilisering 
• verkeersveiligheid (snelheidsinformatieborden en trafficounts) 
• verkeersonderzoek (tellingen, parkeeronderzoeken) 
• fietsbarometer (i.s.m. provincie Vlaams-Brabant) 
• veiligheidsoverleg met TARL 
• uitwerken wegsignalisatie 
• tijdelijke verkeersmaatregelen bij wegeniswerken, aanvragen parkeerverboden, innames openbaar domein 

en evenementen 
• aanvullende verkeersreglementen 
• GAS stilstaan en parkeren 
• fietsbeleid 
• fietspunt stationsomgeving (i.s.m. Groep Intro) 
• Geografisch Informatiesysteem (GIS) 

 InfraGIS (Fluvius) 
 GIS-beleid 
 GIS-ondersteuning/opleiding bij verschillende diensten 
 CRAB (Centraal Referentieadressenbestand) 
 Gipod (inname openbaar domein) 
 ROP (onbebouwde percelen) 
 actualisatie GRB 

 

 

Enkele recente realisaties 

 
• fietsersbrug station (subsidie provincie) 
• Strapdag (jaarlijks) : aanmoedigen van  scholen, kinderen en ouders om zich duurzaam en veilig naar school 

te verplaatsen 
• elektrische laadpalen 
• halteaccommodatie De Lijn 
• InfraGIS (automatisatie en digitalisering) 

 

 
3.3.13 Milieu (Cluster INFRASTRUCTUUR) 

 

Omschrijving 

 
Opdracht 
Groene, duurzame en klimaatvriendelijke gemeente 
 
Structuur 
• diensthoofd 
• 1 medewerker (0,8 VT)) 
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• 1 medewerker (werkt voor diensten Milieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit & GIS) 
 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 
• omgevingsvergunning: ingedeelde inrichtingen of activiteiten 
• natuurvergunningen  
• klimaatacties 
• milieu & duurzaamheid 
• gemeentelijke premies 
• natuurprojecten 
• duurzaam wonen 
• duurzame energie 
• waterlopen 
• bodem en schadegevallen 
• afval & zwerfvuil 
• klachten & hinder 
• ongedierte  
• sensibilisering 

 

 

Enkele recente projecten 

 
• dementietuin RVT Sint-Rafaël 
• groene speelpleintjes 
• volkstuintjes 
• herstel natuurgebied Palitsebeek 
• vervangen openbare verlichting door LED-verlichting in wijk Monnikveld 
• vernieuwde Week van het bos 
• klimaatmobiel 

 

 
 
3.3.14 Cultuur | Jeugd | Sport | Bibliotheek   (Cluster VRIJE TIJD) 

 

Omschrijving 

 
Geïntegreerde samenwerking in volgende domeinen: 

• jeugd 
• cultuur & erfgoed 
• bibliotheek 
• sport 
• recreatie & toerisme 
• evenementen 

 
Opdracht 

• uitbouwen van een laagdrempelig, inclusief en vernieuwend vrijetijdsaanbod dat ruimte biedt voor 
inspiratie, leren, ontmoeten en innovatie 

• aanbieden van een vraaggerichte en kwalitatieve up-to-date collectie (bibliotheek) 
• organiseren van een laagdrempelig vakantieaanbod voor kinderen door jongeren 
• het vrijetijdshuis /de bib als derde plek* /tweede thuis  waar burgers op een laagdrempelige, ongedon-

gen manier terecht kunnen om elkaar te ontmoeten, te studeren, lezen, elkaar te inspireren, van elkaar 
te leren, te integreren, …   
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*derde plek : de derde plek is de plek waar je verblijft als je niet thuis of op je werk bent ; derde plekken zijn dan 

  ook vaak publieke ruimtes ;  belangrijk aan die plekken is dat inwoners zich er veilig en thuis voelen, dat ze rele- 
  vant zijn en dat ze gratis zijn 

• verder uitbouwen en ondersteunen participatie burgers 
• ondersteuning senioren in functie van vrijetijdsbeleving 

 faciliteren structurele vergaderingen: opstellen uitnodigingen + posten 
 opening leescafé: op voormiddagen kunnen senioren in alle rust komen lezen in de bibliotheek 
 luisteren naar noden/interesses senioren + ondersteuning seniorenraad:  
 doorbreken taboe rond gevoelige onderwerpen door aanbieden van info op een laagdrempelige 

manier:  organisatie zorgtheater ‘Va is koning’: monoloog over dementie 
 stimuleren cultuurbeleving 
  ontmoetingskansen creëren, verenigingswerk ondersteunen 

• stimuleren creatie en co-creatie door middel van projectsubsidies, logistieke ondersteuning, ter 
beschikking stellen van infrastructuur en hulp bij communicatie van evenementen 

• ondersteunen lokale verenigingen en organisaties (toneel, sport, senioren, jeugd, …) 
• uitbouwen en duurzaam beheren van de vrijetijdsinfrastructuur : sporthal, zwembad, Bokaal, GC Wa-

rande, sportterreinen, bibliotheek… 
• partner bij de inrichting van openbare ruimte (in functie van verschillende doelgroepen) : groene plei-

nen, stationsomgeving, skateterrein, deelfietsen, boekenruilkastjes, bibtuin, coördinatie , onderhoud en 
promotie van wandel- en fietswegen, … 

• versterken sociale cohesie 
• Liedekerkse identiteit mee versterken en uitdragen 
• integratie en coaching van vrijwilligers en artikel 60’ers binnen vrije tijd  
• professionalisering, efficiëntieverhoging, kennisdeling en schaalvergroting door deelname aan bovenlo-

kale samenwerking 
 

 

Belangrijkste taken van de dienst 

 
Front office: Klantvriendelijke en laagdrempelige dienstverlening in vrijetijdsinfrastructuur:  

• verkoop tickets   
• onthaal klanten aan balie (zwembad, bibliotheek,…) 
• info omtrent vrijetijdsaanbod, verenigingen,… 
• beheer toegang gebouwen: aanmaken badges 
• coördinatie en onthaal bij evenementen (workshops, vakantiekampen) 
• advies omtrent collectie (leestips) 

 
Back office 

• vrijetijdsprogrammatie 
• aankoop en beheer collectie bibliotheek  
• coaching vrijwilligers, stagiairs, personeel 
• communicatie via verschillende dragers: sociale media, seizoensbrochure,  affiches/flyers 
• beheer evenementenloket 
• coördinatie sportverenigingen 
• beheer reservaties zaalgebruik & uitleendienst + facturatie 
• beheer subsidieaanvragen 
• cross-overs met andere diensten/intersectoraal samenwerken 

 

 

Enkele recente projecten 

Fase I herinrichting jeugdbib  
De bibliotheek telt opvallend meer bezoekers - met name (groot)ouders met (klein)kinderen - sinds de opening 
in december 2018. De bibliotheek registreert veel nieuwe inschrijvingen en, er is opvallend veel belangstelling 
van bezoekers buiten Liedekerke voor dit project. 
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De minibib & bib voor jonge lezers biedt: 
 

 veel en gezellige zitruimte voor kinderen én volwassenen 

 een aangename, afgescheiden ruimte, op maat van kinderen 

 een leeshut waarin kinderen languit kunnen lezen/spelen  

 een aantrekkelijkere indeling van de collectie, gericht op intuïtief zoeken 

 integratie spelpunt voor kinderen tem 8 jaar + film- & muziekcollectie voor peuters en kleuters 

 nieuw: themarugzakjes, Thuis in taal voorleestassen, uitlenen van vertelplaten en verteltheaters 
 

Leescafé 
Om tegemoet te komen aan de wensen van senioren om in alle rust hun krant te lezen en/of studenten die in 
stilte willen studeren, opent de bibliotheek sinds 2018 haar deuren in de voormiddagen, telkens van 9.00 tot 
12.00 uur. De bibliotheek breidde zo haar openingstijden uit met 12 uur.  Tijdens het leescafé is de 
dienstverlening beperkt: materialen inleveren kan wel, uitlenen, gebruik maken van de internetpc’s, kopiëren en 
scannen, ticketverkoop, … kan niet.  Materialen kunnen wel ter plaatse geraadpleegd worden.  
 
LikART Kunstenpromenade 
In het weekend van 6 en 7 mei 2017 liet menig Liedekerkenaar zich prikkelen op maar liefst 35 verschillende 
locaties in de gemeente. Tijdens de eerste editie van LikART, een kunstenpromenade in het centrum van Liede-
kerke, brachten meer dan 55 lokale kunstenaars, 1100 academie-leerlingen en 20 verenigingen hun creatief ta-
lent naar buiten. Bijna 100 verschillende expo’s, workshops, doe-sessies, concertjes of demonstraties stonden 
garant voor een weekend waar tot wel 700 bezoekers per dag langskwamen! Volgende kunstvormen komen aan 
bod: muziek, theater, zang, schilderen, tekenen, beeldhouwen, moderne media, dans, poëzie, fotografie, instal-
laties, graffiti, film, ambachten, smeedkunst, kunstschaatsen etc. 
De wandeling kon je te voet, per (deel)fiets of digitaal, via een app, beleven. 
 
UiTin1770  
Vrije tijd creëert een sterk geïntegreerd aanbod per seizoen met een dynamisch, divers en vernieuwend 
vrijetijdsaanbod (muziek, theater, comedy, workshops, lezingen, beweegactiviteiten, cursussen, etc.) overheen 
alle domeinen en voor verschillende doelgroepen. 
UiTin1770 is een sterk uitgebouwd en gekend ‘merk’ in de gemeente en in de regio. 
 
Bouw jeugd- en sportcentrum Bokaal  
Het jeugd- & sportcentrum BOKAAL gaf aanleiding tot een permanente judozaal met zwevende vloer en 
bijkomende sportruimte voor polyvalent gebruik (dans, vakantiekampen,…) 
Er werd een toegangsbadgesysteem geïmplementeerd waardoor beheer zonder toezichter in de sportzaal 
makkelijker op te volgen is. 
Er is een online reservatietool voor een optimaal gebruiksgemak voor verenigingen en inwoners. 
De omgevingsaanleg is voltooid vooraan en achteraan het sportcentrum zodat ruimte gegeven wordt voor spel 
en ontmoeting. 
 
Opening van een mountainbike parcours  
Vrije tijd komt tegemoet aan de nood aan laagdrempelige en recreatieve sportmogelijkheden voor de burger. 
 

 
3.3.15 ABAK (Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten) 

 

Omschrijving 

 
Kernwaarden Artistiek Pedagogisch Project (APP) 
ABAK Liedekerke stelt 4 kernwaarden in haar APP centraal om kwalitatief kunstonderwijs te garanderen: 

- respect 
voor de persoonlijke waarden van elke student 
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wederzijds respect tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en leerkrachten 
- openheid voor nieuwe opvattingen, mensen en ervaringen 
- engagement van leerkrachtenteam en leerlingen 
- zelfreflectie – zelfevaluatie: leerkrachten en hun leerlingen zijn permanent op zoek om de mogelijkheden 

en grenzen van hun creativiteit af te tasten 
 
Artistieke visie 

- proces primeert: de weg en evolutie die elke leerling tijdens zijn opleidingsparcours aflegt primeert op 
het resultaat 

- zelfstandigheid van elke leerling stimuleren  
- kritische zin van elke leerling aanwakkeren waarbij, zeker bij de volwassenen,  een gepersonaliseerde 

aanpak centraal staat 
- gepersonaliseerde aanpak 
- nieuwsgierigheid en zin voor experiment zijn onontbeerlijk tijdens de ontdekking en evolutie van het 

persoonlijke artistieke proces  
- techniek en  technische vaardigheden moeten de leerlingen in staat stellen om hun creatief talent ten 

volle te ontplooien  
- stimulerende werkplek bieden aan iedereen die zijn artistieke mogelijkheden wil verkennen 

 
Structuur 

vier vestigingsplaatsen met volgende opleidingen: 
• 1ste, 2de en 3de graad jongeren in Liedekerke, Ninove, Opwijk en Gooik 
• opties 4de graad volwassenen en specialisatieopleidingen 

 tekenkunst (Liedekerke + Ninove) 
 schilderkunst (Liedekerke + Ninove) 
 levend model (Liedekerke)  
 keramiek (Liedekerke) 
 beeldhouwen en ruimtelijke kunst (Ninove)  
 beeldende en audiovisuele kunsten (Opwijk) 
 kant en textiel (Ninove) 

 
    team: 

• directie : 20/20 
• 21 Leerkrachten: 14,55 voltijds equivalenten 
• secretariaatsmedewerkers: 1 voltijds + 1 halftijds 
• pedagogisch coördinatoren: 14/22 
• 1 ICT coördinator (2/38) 

 
Overlegplatformen 
Intern: 

- algemene personeelsvergaderingen: directie, leerkrachten, secretariaat 
- participatieraad : directie + afvaardiging leerkrachten 
- vak / graadsvergaderingen:  1ste , 2de en 3de graadsoverleg en 4de graadsoverleg 
- peco overleg (directie + pedagogisch coördinatoren 
- pedagogische studiedag 

 
Extern: 

- inrichtende macht: schepen van onderwijs, algemeen directeur, directie 
- cultuurraad Gemeente Liedekerke  
- overleg /samenwerking sociaal culturele veld alle vestigingsplaatsen 
- commissie van toezicht: onderwijsschepenen van de vestigingsplaatsen, directie en secretariaatsmede-

werker 
- Ministerie van Onderwijs 
- OVSG (koepel voor stedelijk en gemeentelijk onderwijs) 
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Aantal ingeschreven leerlingen 2018-2019 

 

Schooljaar 2018 - 2019 

Graad Liedekerke Ninove Opwijk Gooik Totaal 

1ste en 2de graad 289 189 219 126  823 

3de graad jongeren 73 61 40 17  191 

3de graad volwassenen 2     14  16 

4de graad 131 84 14    229 

Specialisatie opleiding 10 12      22 

4de graad Tekenkunst 49 28       

4de graad Schilderkunst 24 11       

4de graad Keramiek 46         

4de graad Levend model 12         

4de graad Beeldhouwen en ruimtelijke kunst   31       

4de graad Kantwerk & Textiel   14       

4de graad beeldende en audiovisuele kunsten     14     

Specialisatie opleiding Tekenkunst 1 6       

Specialisatie opleiding Schilderkunst 4 1       

Specialisatie opleiding Keramiek 5         

Specialisatie opleiding  
Beeldhouwen en ruimtelijke kunst   4       

Specialisatie opleiding Kantwerk & Textiel   1       

Totaal 505 346 273 157 1281 
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3.3.16 Dolfijn – Gemeentelijke kleuterschool 
 

Omschrijving 

 

 
 

Belangrijkste taken van de dienst 

 

 
 

Aantal ingeschreven leerlingen 2018-2019 
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3.4 ZELFEVALUATIE 
 
Aan de hand van het werkboek ‘”Verbeteren door zelfevaluatie” van VVSG maakte de organisatie in juni 2018 een 
interne analyse van de werking op. Dit werd uitgevoerd met inspraak van alle leidinggevenden binnen de ge-
meente en het OCMW. In dit onderdeel worden de belangrijkste conclusies uit dit evaluatiemoment samengevat.  
 

Management 

 
Het management van de gemeente is actief betrokken bij het kwaliteitsmanagement van de organisatie. Er 
wordt veel belang gehecht aan het permanent verbeteren van de interne werking en dienstverlening. Dit uit zich 
onder meer in het uitwerken van processen, de nieuwe toegankelijke huisstijl en de verdere digitalisering. 
 
Een aspect waar de organisatie verder wil op inzetten in de toekomst is het verwerven van inzicht in de eisen, 
wensen en behoeften van de doelgroepen. Momenteel wordt hiervoor voornamelijk een beroep gedaan op de 
expertise van de medewerkers en mandatarissen. Toekomstgericht kan er meer ingezet worden op participatie 
van en met de burgers, waardoor deze inzichten rechtstreeks van de doelgroep zelf komen. 
 
Een ander werkpunt dat naar boven kwam in deze zelfevaluatie is interne communicatie. De verschillende 
diensten hebben een duidelijk uitgewerkt kwaliteitsbeleid. Dit wordt echter onvoldoende intern 
gecommuniceerd over de diensten heen. 
 
De organisatie organiseert zich volgens het BBC en werkt hiermee beleidsdoelstellingen systematisch uit. Voor 
de uitvoering van grote en strategische projecten wordt er gebruik gemaakt van projectmanagement. Verdere 
opvolging en analyse van de kwaliteitsdoelstellingen is wel een werkpunt. De gemeente moet op zoek naar een 
systematiek voor het uitvoeren en opvolgen van verbeteracties. 
 

 

Middelen 

 
De gemeente beschikt over voldoende financiële middelen om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen 
en te verbeteren. De medewerkers en leidinggevenden kunnen de bestedingsgraad van het budget van hun 
dienst opvolgen en bewaken. De organisatie streeft naar financiële transparantie aan de hand van financiële 
processen, regels en afspraken. 
 
Ook op het vlak van personeel beschikt de gemeente over voldoende middelen. De behoefte aan medewerkers 
wordt geanalyseerd in functie van taken, opdrachten en doelstellingen. Functie- en rolbeschrijvingen worden 
momenteel verder geactualiseerd. De organisatie hecht veel belang aan de ontwikkeling van de competenties 
van haar medewerkers en zet hier op in aan de hand van vormingen en trainingen. Verder wordt er geregeld 
gepeild naar de tevredenheid van het personeel. In 2018 gebeurde dit bijvoorbeeld aan de hand van een 
risicoanalyse psychosociale aspecten. 
 
De gemeente beschikt eveneens over voldoende werkmiddelen, -ruimten en accommodatie. Er wordt voldoende 
geïnvesteerd om deze te onderhouden, verbeteren en/of vernieuwen. In de toekomst zal er wel verder moeten 
worden ingezet op het informeren van medewerkers over het omgaan met noodsituaties en zullen deze 
noodplannen periodiek getest moeten worden. 
 

 

Dienstverlening 

 
De dienstverlening van de gemeente wordt gerealiseerd door middel van dienstverlenings- en ondersteunende 
processen. Deze worden beheerd door procesverantwoordelijken en –eigenaars. Het beheersen, bewaken en 
verbeteren van deze processen is een continue activiteit binnen de organisatie. 
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Een verbeterpunt op vlak van dienstverlening is het ontwikkelen van de kennis van de wensen van individuele 
klanten ten aanzien van de dienstverlening. De gemeente moet een actievere rol opnemen in het opsporen van 
de vragen, eisen, verwachtingen en klachten van de burgers. 
 
Het gemeentepersoneel ziet de aangeboden dienstverlening als een kracht binnen de organisatie. Een 
kwalitatieve dienstverlening wordt gegarandeerd. Dit steeds binnen een continu verbeterproces. 
 

 

Meten en verbeteren 

 
Het bewaken en meten van klantentevredenheid is een werkpunt binnen de organisatie. Dit wordt momenteel 
eerder ad hoc geanalyseerd. De gemeente moet hierbij op zoek naar een systematische manier van werken. Ook 
intern dient er meer georganiseerd te worden gemeten. De gemeente moet een systeem van interne audits 
invoeren met als doel enerzijds na te gaan in welke mate de gemaakte afspraken nageleefd worden en 
anderzijds op zoek te gaan naar mogelijkheden tot verbetering. Momenteel wordt er onvoldoende gebruik 
gemaakt van controle- en meetpunten binnen de uitgewerkte processen. Er dienen resultaatindicatoren bepaalt 
te worden die meten in welke mate de dienstverlening aan de kwaliteitseisen voldoet. 
 

 

Kwaliteitsmanagementsysteem 

 
De gemeente beschikt over heel wat verschillende uitgewerkte processen. Deze worden momenteel 
geïnventariseerd en opgemaakt in een procesmodel. Deze manier van werken is in opbouw. Momenteel 
circuleren er nog processen in verschillende vormen en opmaak. De gebruikte procesbeschrijvingen beschikken 
over alle noodzakelijke elementen voor het uitvoeren, beheren en bewaken van de processen (instructies, 
middelen,…). 
 
In het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem worden steeds de eisen en verplichtingen uit de wet- en 
regelgeving gerespecteerd. De organisatie draagt juridische correctheid hoog in het vaandel en is hierin veeleer 
een voorloper.  
 
Om deze processen en werkinstructies verder te beheren, kan de gemeente een kwaliteitshandboek opmaken. 
Dit is momenteel nog niet beschikbaar in de organisatie. Wel wordt er gebruik gemaakt van een uitgebreid 
informatiebeheersysteem, waardoor alle medewerkers steeds beschikken over actuele en correcte documenten. 
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DEEL 4 : BELEIDSVOORSTELLEN naar aanleiding  van de gemeenteraadsverkiezingen 
 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen werden door de administratie (in een  Memorandum) en de poli-
tieke partijen (in hun verkiezingsprogramma’s) een aantal beleidsvoorstellen geformuleerd. 
 
 

4.1 MEMORANDUM ADMINISTRATIE 
 

Sleutels voor een sterk beleid  

2019 / 2024 

Een sterk bestuur steunt op een sterk beleid. De gemeentelijke administratie geeft in dit memorandum graag 
negen inspirerende ideeën mee in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. 

 
Maak werk van: 
 

1. Een groene en energie-neutrale gemeente 
 

De voortrekkersrol versterken voor wat betreft hernieuwbare energiebronnen 
Een nette en afvalarme gemeente waarbij sociale economie en burgerparticipatie centraal staan Behoud 
van de groene gordel en streven naar vergroening in het centrum 
 
Hoe ? 
\ Verdere uitbouw van het elektrisch wagenpark 
\ Project Liedekerke Net door middel van sociale economie en burgerparticipatie 
\ Aansluiten bij Mooimakers 
\ Geveltuintjes 

\ Groendaken 
\ Geboortebos 

 

2. Een bruisende en ontmoetingsgerichte gemeente 
 

De gemeente is een aantrekkingspool voor de directe omgeving en wil dit verder versterken door het 
\ stimuleren van de lokale economie 
\ ondersteunen van het verenigingsleven 
\ aanbieden van uitgebreide sportieve en culturele recreatiemogelijkheden 
 

Hoe ? 
\ Het verder uitbouwen van de openbare ruimte als ontmoetings- en evenementenruimte 
\ LikArt, laagdrempelig en ruim kunstenfestival in het straatbeeld 
\ Focus op positieve imagocampagne 
 
 

3. Een fiets- en wandelgemeente 
 

Het promoten van het openbaar vervoer 
Het uitbreiden en het faciliteren van de fiets- en wandelfaciliteiten 
De uitbouw van het netwerk van trage wegen als poort naar het Pajottenland 
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Hoe ? 
\ Het realiseren van missing links: de verbinding van Laan III met het station, de doorsteek van de Dommelingen 
naar de Dender 
\ Het creëren en het bewegwijzeren van fietsroutes en wandelwegen 
\ Veilige (en overdekte) fietsstallingen op strategische plaatsen 
\ Aanleg van fietssuggestiestroken, woonerven, schoolstraten 
\ Meewerken aan de realisatie van de fietssnelweg 
 

4. Een inclusieve en toegankelijke gemeente 
 

Een actief en geïntegreerd beleid voeren gericht naar de verschillende doelgroepen in de samenleving en 
rekening houden met hun specifieke noden 
De bestaande infrastructuur openstellen als ontmoetingsplaats voor de verschillende doelgroepen 
 
Hoe? 
\ Het uitrollen van het vrijetijdskompas naar de UiT-pas 
\ Advies ivm. toegankelijkheid van mensen met een beperking bij grote evenementen 
\ Oprichten van een seniorenacademie 
\ Een gezinscoach voor opvoedingsondersteuning 

 

5. Een woon- en leefgemeente 
 

Het stimuleren van een aangepast en betaalbaar aanbod van huurwoningen Waken 
over de kwaliteit van de aangeboden huurwoningen 
Het aanpassen van het woningaanbod aan de samenstelling van de gezinnen 
 

Hoe ? 
\ Creëren van een gemeenschapshuis als tussenschakel naar definitieve huisvesting 
\ Het conformiteitsattest verplichten bij verhuur 

 

6. Een buurtgerichte en geëngageerde gemeente 
 

Aanbieden van ondersteuning vanuit het bestuur aan individuele en buurtgerichte initiatieven. Oog 
hebben voor vereenzaming en sociaal isolement 
 
Hoe ? 
\ De rol van de straathoekwerker koppelen aan de werking van de gemeenschapswacht 
\ Vrijwilligerswerking verder uitbouwen 
\ Logistieke ondersteuning bij het organiseren van initiatieven 
\ Oprichten van een inwonersraad met focusgroepen 

7 Een klantgerichte en innovatieve gemeente 
 

De gemeentelijke dienstverlening organiseren met aandacht voor innovatie gebaseerd op de maatschappelijke 
tendensen, volgens de behoeften en vragen van de inwoners 
Meer online dienstverlening aanbieden 
Begeleiding van de inwoners voorzien in het omschakelen naar digitale dienstverlening 
 
Hoe ? 
\ Verdere uitbouw thuisloket 
\ Kennisdeling met andere gemeenten voor backoffice-diensten 

\ Gespecialiseerde dienstverlening op afspraak 
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\ Digitaal loket in het gemeentehuis met begeleiding 
\ Digitaal participatieplatform 
\ Geleidelijke omkanteling van papieren administratie naar digitale dossiers 
 

8. Een verdraagzame en wereldwijze gemeente 
Gebruik maken van alle communicatiekanalen en -acties om een open beeld over de veranderende maatschappij 
te promoten 
 
Hoe ? 
\ Actieve coördinatie van gemeentelijke sociale media 
\ Transparant en positief communiceren over inwoners en activiteiten 
\ Initiatieven die het wereldbeeld verruimen 
\ Lokaal en mondiaal erfgoed in de kijker zetten 

 

9. Een veilige gemeente 
Verkeersveiligheid: hoge pakkans voor wegpiraten 
Diefstallen: hoge pakkans, actieve zichtbare politie op de invalswegen Drugs en 
onze kinderen: giftige cocktail 
Bijdragen tot een betere levenskwaliteit voor de inwoners 
 
Hoe ? 
\ een goed uitgebouwde interventie-eenheid garandeert de zichtbare aanwezigheid van de politie 24 uur op 24 
en 7 dagen op 7, om criminelen af te schrikken en op heterdaad te vatten 
\ een goed uitgebouwde recherche en jeugddienst moeten in staat zijn om dealers op te sporen en uit de stra-
ten te bannen 
\ medewerking aan de strijd tegen zwerfvuil , sociale fraude, overlast 
\ bijdragen aan de veiligheid in de speelstraten, het uitvoeren van het  GAS-beleid, een veilig  verloop van evene-
menten 
 
 
4.2 PROGRAMMA’S POLITIEKE PARTIJEN  
 
Hieronder zijn  de programma’s opgenomen die door de politieke partijen werden gepubliceerd op Internet.  
 
4.2.1 Open Vld 
 

Inspraak van de burger 

Eén keer om de zoveel jaar mogen gaan stemmen volstaat al lang niet meer. De burger is vandaag veel mondiger 
dan enkele generaties geleden.  Zeker op lokaal niveau kiezen we voor een overheid waar burgers mee naar 
oplossingen zoeken en inspraak krijgen. Beslissingen krijgen ook veel meer draagvlak wanneer burgers van 
dichtbij betrokken worden bij het beslissingsproces. 

Wij geloven sterk in een burgerbegroting, waar burgers zelf een bestemming kiezen voor een deel van de 
financiële middelen. Wanneer burgers zelf gekozen hebben waar hun financiële bijdrage naartoe gaat, zullen zij 
nauw toezien op de uitvoering ervan. 

Voor elk groot project in de gemeente, bijvoorbeeld de herinrichting van het centrum en het marktplein, willen 
wij standaard inspraak van de burgers organiseren.  Ook de wijken mogen hier niet vergeten worden. Ook daar 
kunnen de burgers meer betrokken worden bij het beleid. 
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1 Gemeentelijke financiën 

Liedekerke kent de hoogste gemeentelijke belastingen uit de regio. Zowel de aanvullende personenbelasting als 
de onroerende voorheffing (de zogenaamde opcentiemen) liggen significant hoger dan in onze buurgemeenten. 

Ook de schuld die het gemeentebestuur heeft opgebouwd ligt historisch hoog, opnieuw veel hoger dan in de ons 
omliggende gemeenten. Al te lang werden uitgaven gepland zonder rekening te houden met wat er in de ge-
meentekas zit. Het is nochtans geen hogere wiskunde: je kan maar uitgeven wat je hebt. 

Voor Open Vld is het duidelijk: zowel de opcentiemen als de aanvullende personenbelasting moeten omlaag. Er 
is geen reden dat deze belastingen in Liedekerke hoger liggen dan in Ternat, Roosdaal of Denderleeuw. Als Lie-
dekerke meer kosten moet maken dan deze gemeenten, klopt er iets niet. Het is alleszins niet de burger die hier 
moet voor opdraaien. 

We zijn een voorstander van een externe audit om de financiële toestand van de gemeente te analyseren. Pas 
dan kan er op basis van correcte gegevens een plan gemaakt worden voor de inkomsten en uitgaven voor de 
komende jaren. 

Op bepaalde vlakken kan er ook bespaard worden door samenwerkingsverbanden op te zetten met andere ge-
meenten. 

De burger heeft recht te weten wat er met zijn financiële middelen gebeurt. We pleiten voor de invoering van 
een transparante begroting, met communicatie vanuit de gemeente. Ook de burgerbegroting, waar de burger 
zelf een bestemming kiest voor een deel van de financiële middelen, zal bijdragen tot meer betrokkenheid van 
bij het financiële beleid van de gemeente. 

2 Lokale economie en middenstand 

Als liberalen vinden we het de taak van het gemeentebestuur om het ondernemen maximaal te stimuleren en te 
ondersteunen. Bestaande belemmeringen moeten zoveel mogelijk weggenomen worden. 

Zo moet de gemeente zo snel mogelijk openbare wegenwerken in het daarvoor voorziene register zodat getrof-
fen handelaren dadelijk recht hebben op een hinderpremie. De gemeentelijke belasting op drukwerk van Liede-
kerkse handelaars willen we afgeschaft zien. 

Om winkelen in het centrum te stimuleren willen we de bestaande zones voor kortparkeren uitbreiden zodat 
meer mensen makkelijk een parkeerplaats in het centrum kunnen vinden. 

Om de Liedekerkse handelaars te ondersteunen kan de gemeente jaarlijkse grote evenementen in eigen beheer 
nemen. Vandaag organiseren de handelaars sommige evenementen in grote mate zelf. Wij pleiten ervoor dat de 
gemeente dit opneemt. 

3 Mobiliteit en verkeersveiligheid 

Liedekerke heeft dringend nood aan een mobiliteitsplan voor de ganse gemeente. 

We hebben een aantal scholen in het centrum waardoor tijdens de spitsuren veel kinderen onderweg zijn. Tege-
lijkertijd hebben we een oudere bevolking die zich te voet door de gemeente verplaatst. Veilige fietspaden zijn 
een must, maar soms is het in de praktijk onmogelijk om een veilig fietspad aan te leggen. Dan kiezen wij voor 
veilige fietsroutes, trajecten doorheen de gemeente waar de fiets in autoluwe straten prioriteit krijgt. 

Fietsers en voetgangers moeten zich overal in de gemeente veilig kunnen verplaatsen. Open Vld steunt de gel-
dende 30 km/u regel in het centrum. Vandaag is deze maatregel echter niet geloofwaardig omdat de weginfra-
structuur er niet is op aangepast. Bovendien is er meer communicatie over de maatregel nodig om het draagvlak 
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bij de bevolking te vergroten. 

We willen de auto niet uit het centrum verbannen maar inzetten op combimobiliteit: het vervoersmiddel aan-
passen aan de verplaatsing die je wil maken. 

4 Milieu, wonen en ruimtelijke ordening 

We willen Liedekerke een leefbare toekomst garanderen voor ouderen, gezinnen, jongeren en kinderen garan-
deren, kortom een omgeving waar het aangenaam is te wonen. 

Met een ouder wordende bevolking moeten we ook mee durven denken aan kangoeroe-woningen en tijdelijke 
zorgwoningen. Eigenaars die bestaande woningen willen omvormen tot dit type van woongelegenheden moeten 
door de gemeente ondersteund worden. Zo zal in Liedekerke een gezonde mix ontstaan van ouderen en jonge-
ren die met en voor elkaar leven. 

Groen en open ruimte moet maximaal gevrijwaard worden. Dit zijn niet alleen de groene pleintjes herwaarderen 
of onderhouden maar ook de groene gordel rond Liedekerke in stand houden voor de huidige en toekomstige 
generaties. Via het vrijwaren natuurlijke bufferzones en een doordachte waterhuishouding kunnen wij als ge-
meente wapenen tegen wateroverlast en overstromingen. 

Zwerfvuil is terecht een doorn in het ook van onze inwoners. Snel opruimen van zwerfvuil is belangrijk om dat op 
die manier een aanzuigeffect vermeden wordt. De GAS-boetes voor sluikstorten moeten effectief geïnd worden 
en wij stellen voor dat veelplegers ingeschakeld worden om het zwerfvuil en zwerfafval opnieuw op te ruimen. 

5 Veiligheid 

De politie moet aanspreekbaar zijn. De rol van de wijkagent is hierbij van cruciaal belang. Deze staat het dichtst 
bij de burgers in de buurt waar hij of zij voor verantwoordelijk is. Het is belangrijk dat iedereen weet wie zijn of 
haar wijkagent is. Extra communicatie over de rol van de wijkagent lijkt ons noodzakelijk.  Administratieve taken 
moeten zoveel mogelijk door burgerpersoneel uitgevoerd worden zodat de politieagenten meer tijd op straat 
kunnen doorbrengen. 

Kleine vormen van overlast zijn vaak de grootste bron van ergernis voor een buurt. Voor deze kleinere inbreuken 
(hondenpoep, zwerfvuil, nachtlawaai,…) zijn wij voorstander van het systeem van de GAS-boetes (gemeentelijke 
administratieve sancties). 

Om de sociale controle en het veiligheidsgevoel te verhogen, steunen wij het systeem van buurtinformatienet-
werken of BIN’s. Winkeliers en horeca-uitbaters kunnen bijdragen tot deze preventie door in nauw contact te 
staan met de ordehandhavers. 

Voor buurten waar herhaaldelijk problemen zich voordoen, willen we de installatie van bewakingscamera’s. 

In de kazerne van de civiele bescherming willen we een ambulancepost en brandweerdienst voor Liedekerke. 

6 Jeugd 

We geloven erg in het aanmoedigen van jeugdbewegingen, -verenigingen en individuen om zelf zoveel mogelijk 
invulling te geven aan hun rol en activiviteiten.  De taak van de gemeente is hierbij dan ook simpel. Ondersteu-
nen, en dit liefst in een goede en veilige infrastructuur die ter beschikking moet worden gesteld. Hiermee kunnen 
de jeugdverenigingen al hun middelen inzetten voor hun werking. Jeugdverenigingen die zich blauw betalen aan 
de huur voor een veel te klein lokaal, een ruimte die  broodnodig is om hun werking op een goede manier te 
realiseren, vinden wij dan ook uit den boze. 

Naast het georganiseerd jeugdwerk, hebben jongeren ook ontmoetingsplekken nodig. Er zijn dergelijke plekken 
voorzien doorheen onze gemeente, waarbij al een basisinfrastructuur (zoals speeltuigen, sporttoestellen, bank-
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jes,…) voorzien is. Bij herinrichtingen moeten de jongeren nauwer betrokken worden om deze vorm te geven. 
Voor jongeren is het ook heel belangrijk dat deze publieke plekken veilig blijven. 

Het is aan de jongeren om het gebruik van deze ruimten zelf in te vullen, op een veilige manier voor iedereen. 
Het is echter spijtig dat deze plekken vaak het slachtoffer zijn van misbruik. Overlast in het Warandepark is hier 
een sterk voorbeeld van. Een alcoholverbod verplaatst het probleem enkel naar andere oorden. Wat met de 
mensen die het steeds gematigd houden? Zij worden immers over dezelfde kam geschoren. 

Het Jeugdhuis ‘Den Bokal’ biedt hier ook alternatief, maar spreekt nog een te klein deel van de Liedekerkse jon-
geren aan. Een sterk vertegenwoordigde jeugdraad met leden uit verschillende achtergronden (niet enkel uit de 
verenigingen, maar ook daarbuiten), kan hier een grote steen bij dragen. Deze jeugdraad moet dan ook verschil-
lende initiatieven aanmoedigen en ondersteunen , zonder dat de jongeren ondergedompeld worden in een 
overdreven regelgeving. 

Jongeren vragen ook terecht naar vaste studeerplekken. De bibliotheek blijkt geen ideale plaats om dit te organi-
seren. Noch de studerende jongeren  nog de andere bibliotheekbezoekers zijn blij met de huidige manier van 
werken. 

7 Welzijn en senioren 

Welzijn en gezondheidszorg draaien niet meer rond instellingen of zuilen. De mens en zijn of haar keuzes staan 
centraal. Elke mens houdt de zorgregie in eigen handen en kan daarbij gebruik maken van diverse ondersteu-
ningsmogelijkheden die de overheid hen biedt waardoor kwaliteit voor iedereen gegarandeerd is. 

Personen met een handicap, ouderen en jongeren, ouders met jonge kinderen hebben nood aan zorg, onder-
steuning of opvang. De gemeente moet daarom binnen het Sociaal Huis een geïntegreerd breed onthaal oprich-
ten. Deze onthaaldienst moet iedereen die op zoek is naar zorg, ondersteuning en opvang informeren over de 
mogelijkheden, de betaalbaarheid en mogelijke premies en tussenkomsten en de beschikbare plaatsen in de 
gemeente en de regio. 

Ieder mens in acute nood heeft recht op materiele hulp en financiële ondersteuning. Belangrijk is dat er samen 
naar een oplossing wordt gezocht om zo snel mogelijk uit deze tijdelijke hulpbehoevende situatie te geraken. 
Daarom is het belangrijk dat het beleid de nadruk legt op een sterke begeleiding naar de zoektocht voor een job, 
en daarnaast ook aandacht besteed aan sociale jobcreatie binnen de gemeente. In ieder geval wil Open Vld dat 
de financiële tussenkomsten beperkt worden in de tijd opdat het budget niet zal ontsporen. 

Er moet ook een buurthulp worden georganiseerd voor senioren die nog in de wijken wonen zich moeilijk kun-
nen verplaatsen. Ook moet een defibrillator worden voorzien op plaatsen waar scholen, sportclubs en verenigin-
gen aanwezig zijn. 

De seniorenraad dient opnieuw een forum te bieden voor alle senioren uit alle geledingen van Liedekerke. Zij 
moet een antwoord kunnen bieden aan de noden van alle senioren op het vlak van sportieve en culturele activi-
teiten, alsook meer cursussen voor het gebruik van de huidige sociale media en elektronisch bankieren. Voor de 
senioren moet een permanente ruimte worden voorzien voor ontspanning en creatieve bezigheden, bij voorkeur 
binnen de gemeentelijke infrastructuur. De voorstellen van de raad aangaande mobiliteit, toegankelijkheid en 
bouwprojecten (kangoeroewonen, seniorenflats) moeten op hun maat worden gerealiseerd in het centrum van 
de gemeente. 

De Warandezaal dient dringend gerenoveerd en aangepast opdat de verenigingen opnieuw, naast de culturele 
activiteiten, een eetfestijn kunnen organiseren. 

8 Inburgering 

We willen nieuwkomers in onze gemeente hartelijk welkom heten en hen verschillende manieren aanbieden om 
zich te integreren in onze gemeenschap. 
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Het is cruciaal dat nieuwkomers Nederlands leren. De gemeente moet bestaande initiatieven hieromtrent be-
houden en nieuwe pistes onderzoeken, bijvoorbeeld ‘De week van de anderstalige klant’ waarbij nieuwkomers 
die Nederlandse les volgen een oefenparcours afleggen bij lokale handelaars. Op deze manier oefenen ze de taal 
en komen ze in contact met lokale winkels. Een goed startpunt zou zijn om nieuwkomers ondersteuning te bie-
den via folders waar ze bijvoorbeeld uitgelegd krijgen hoe ze in het Nederlands kunnen gaan winkelen. 

Er moet ook voldoende aanbod zijn voor lessen Nederlands tijdens de avond. Dit is vandaag vaak de reden waar-
om anderstaligen met een voltijdse job zich niet inschrijven. 

Extra maatregelen zijn nodig om nieuwkomers te betrekken bij het beleid. Laagdrempelige info- en inspraakmo-
menten kunnen hiervoor helpen. Bijkomende aandacht voor anderstalige nieuwkomers is zeker nodig bij het 
onthaalmoment voor nieuwe inwoners. 

9 Onderwijs 

Het onderwijs in Vlaanderen beschikt over beperkte financiële mogelijkheden, dat is in Liedekerke niet anders. 
De kosten nemen alsmaar toe, dit terwijl de werkingstoelagen verhoudingsgewijs niet meestijgen. De uitdaging 
bestaat erin om de schoolbudgetten mee te laten groeien met de uitgavenfacturen. De gemeente kan hierin 
bijdragen door activiteiten die door de gemeente georganiseerd worden aan een zo laag mogelijk tarief aan te 
bieden. 

Ook zou men materiaal & infrastructuur van de gemeente gratis moeten kunnen gebruiken in plaats van dit door 
te factureren. Veel financiële slagkracht is bijvoorbeeld afkomstig van de ouderraden die elke school heeft, ter-
wijl dit eigenlijk niet de functie van een ouderraad behoort te zijn. 

Het toezicht en de veiligheid aan de scholen kan bij aanvang en einde van de schooltijden beter. 

Om de ondersteuning van kinderen bij huistaken en communicatie van de ouders met de scholen te stimuleren, 
moet de gemeente voorzien in een voldoende groot aanbod Nederlandse lessen tijdens de avonduren, zodat 
werkende ouders hier ook kunnen bij aansluiten. 

We stellen ook voor een vaste studeerplaats in te richten in jeugdhuis Bokaal, waar jongeren samen kunnen stu-
deren en ontspannen, dit lijkt de voorkeur te hebben van de jongeren ten opzichte van de bibliotheek, waar 
vandaag de vaste studeerplek is. 
 

 
 
4.2.2 Sp.a vooruit 
 

Programma sp.a vooruit Liedekerke 2018-2024 in 12 speerpunten 

 

1. Mensen verenigen in Liedekerke 

 

sp.a vooruit wil dat Liedekerke er echt is voor álle inwoners, jong én oud, ongeacht hun afkomst, en wil daarom 

actief ontmoetingen tussen mensen organiseren. Door middel van een bloeiend en divers lokaal sociaal weefsel 

willen we de uiteenlopende leefwerelden van de Liedekerkenaren zoveel mogelijk met elkaar verzoenen en 

vermengen. Behalve het verder uitbouwen van het vrijetijdshuis, dat de spil is van het culturele en sportieve 

leven in onze gemeente, willen we sport-, cultuur-, jongeren- en seniorenverenigingen, burgerinitiatieven, buurt- 

en straatfeesten maximaal ondersteunen. Ook de Liedekerkse scholen willen we hierbij betrekken door hen te 

stimuleren om een ‘brede school’ te worden. 
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Concreet wil sp.a vooruit daarom inzetten op: 

 

• het verder uitbouwen van het vrijetijdshuis als centrale ontmoetingsplek voor jong en oud, en dit 

met maximale openingsuren en meer studeerplekken 

• het onderzoeken van samenwerkingsverbanden met andere gemeenten om zo het aanbod van onze 

uitleendienst te verhogen en de prijs van het materiaal te doen dalen  
• het ondersteunen van de Liedekerkse scholen in hun ‘brede school’-projecten, waarbij zij na de 

schooluren hun infrastructuur ter beschikking stellen aan culturele en sportieve verenigingen of an-

dere clubs 

• het garanderen van een breder aanbod voor senioren en jongeren bij GC Warande en het stimuleren 

van meer initiatieven die specifiek gericht zijn op deze doelgroepen 

• het verder uitvoeren van het ‘masterplan speelpleintjes’  
• het opnieuw organiseren van de ‘Roefeldag’  
• het uitbreiden van de speelpleinwerking en de zomerschool 
• het inrichten van de kerk van Muilem als ontmoetings- en evenementenruimte, en dit in kader van 

het kerkenbeleidsplan. 
 
 

2. Vlot en veilig bewegen in Liedekerke 

 

Als sp.a vooruit ijveren we voor een ambitieuze, veilige en duurzame mobiliteit, op maat van onze inwoners. Dit 

vraagt een actieve ondersteuning en langetermijnvisie vanuit het lokale bestuur. Om de verkeersdruk in onze 

gemeente te verlichten, zetten we volop in op het STOP-principe: eerst stappen, dan trappen (de fiets), dan 

openbaar vervoer en dan pas de personenwagen. Met nieuwe, aangename, voetgangersvriendelijke 

omgevingen creëren we ontmoetingsplaatsen voor mensen. Aangezien voor korte verplaatsingen de fiets het 

duurzaamste vervoermiddel blijft, bouwen we een beleid uit dat de rol van de fiets herwaardeert. Tegelijk zetten 

we specifiek in op het verhogen van de mobiliteit van minder mobiele en kansarme inwoners. We streven ernaar 

om binnen de gemeente het aantal verkeersslachtoffers tot nul te herleiden. 
 
Daarom gaan we voluit voor volgende actiepunten: 
 

• het uitvoeren van een ongevallenscan op ons gemeentelijk wegennet om vervolgens de knelpunten sys-

tematisch aan te pakken en de verkeersveiligheid te verhogen 
 

• het uitwerken van maatregelen zodat alle weggebruikers zich veilig en vlot kunnen bewegen in de druk-

ke stationsbuurt 
 

• het toezien op de naleving van de zone 30 en evaluatie van dit plan tegen 2020 
 

• het voorzien van veilige (en overdekte) fietsstallingen op strategische plaatsen 
 

• het garanderen van maximale openingsuren en dienstverlening van het fietspunt aan het station 
 

• in het verkeersbeleid prioritair aandacht schenken aan mensen met een beperking 
 

• het verlagen van de tarieven voor openbaar vervoer van/naar het station tijdens de spits 
 

• het ondersteunen van initiatieven rond auto- en fietsdelen. 
 
 

3. Iedereen veilig in Liedekerke 
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De sluiting van de civiele bescherming door de federale regering, blijft voor ons een onbegrijpelijke beslissing. 

Om de dagdagelijkse veiligheid van de inwoners te garanderen, blijven wij vechten voor een brandweer- en 

ambulancepost die opereert vanuit Liedekerke. We kiezen er tevens voor om een samenleving te bouwen op 

vertrouwen, niet op angst. Daarom is het belangrijk om niet alleen de harde criminaliteit aan te pakken, maar 

ook kordaat op te treden tegen zogenaamde ‘kleine’ criminaliteit, zoals overlast, lawaaihinder, sluikstorten en 

andere toestanden die mensen bang maken. We controleren sterker op verkeersovertredingen en voeren een 

actief drugsbeleid, zowel op het niveau van preventie als bestrijding. 
 
Voor sp.a vooruit is het daarom belangrijk dat: 

 
• de taken van de civiele bescherming gegarandeerd worden: brandweer en ambulance moeten ook in de 

toekomst vanuit Liedekerke blijven opereren 

• de zichtbare aanwezigheid van de politie, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, gegarandeerd wordt door een 

goed uitgebouwde interventie-eenheid, dit om criminelen af te schrikken en op heterdaad te vatten 

• buurtinformatienetwerken opgezet worden in wijken waar er vraag naar is  
• er meer verkeerscontroles georganiseerd worden en er kordater optreden wordt tegen verkeersovertre-

dingen 

• er elke dag aan alle scholen politietoezicht is  
• ingezet wordt op een actiever preventiebeleid, met name via buurt- of straathoekwerkers en in samen-

werking met de gemeenschapswachten 

• er een actief drugsbeleid gevoerd wordt, zowel op niveau van preventie als bestrijding  
• meer aandacht gaat naar het aanpakken van ‘kleine’ criminaliteit zoals sluikstorten en overlast. Wie klei-

ne overtredingen begaat, wordt via gemeenschapsdienst bestraft en  
gesensibiliseerd. Tegelijkertijd voeren we de strijd tegen vandalisme, wildplassen en ander sociaal 

onaanvaardbaar gedrag op via de uitvoering van een GAS-beleid.  
• meer speelstraten in de vakanties. 

 
 

4. Iedereen mee in Liedekerke 

 

In een samenleving die steeds meer divers is – en dit op tal van domeinen zoals gezinsvorm, arbeidscontract, 

inkomen, cultuur, afkomst, overtuiging, etc. – en een maatschappij die tegelijkertijd steeds individueler wordt, is 

het onze taak om solidariteit te versterken. Wie het moeilijk heeft ondersteunen, en wie het goed heeft alle 

kansen bieden, daar tekent sp.a vooruit voor. De strijd tegen armoede en vereenzaming is voor ons dan ook een 

belangrijk speerpunt, net als het optimaliseren van hefbomen voor gelijke kansen zoals voldoende en 

kwaliteitsvolle kinderopvang en ondersteuning van (alleenstaande) ouders via een Huis van het Kind. 

 
De voorbije legislaturen hebben we reeds bijzonder geïnvesteerd in een sterk sociaal beleid.  
Voor de komende beleidsperiode wil sp.a vooruit dit verder uitwerken door: 

 

• de samenwerking met CAW Halle-Vilvoorde te intensifiëren, met name door in Liedekerke een CAW-

antenne uit te bouwen met aandacht voor tijdelijke opvangplekken voor slachtoffers van huiselijk ge-

weld, een sociale winkel, etc. 

• het Huis van het Kind, waarin we alle diensten rond kind- en jeugdbeleid bundelen (o.a. met gezinscoa-

ches), verder uit te bouwen 

• in te zetten op een actief beleid inzake sociale tewerkstelling als onderdeel van een sterk lokaal active-

ringsbeleid waar we werklozen ondersteunen in hun zoektocht naar werk (i.s.m. VDAB)  
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• een vrijwilligersnetwerk op te zetten voor assistentie van bejaarden en mensen met een beperking om 

vervoer, klusjes en boodschappen geklaard te krijgen en sociaal isolement tegen te gaan 

• meer, betere en betaalbare kinderopvang te verzekeren en voor- en naschoolse opvang uit te breiden 

• een beleid uit te tekenen inzake het bestrijden van de schuldindustrie  
• betere ondersteuning van alleenstaanden en alleenstaande ouders te verzekeren  
• renovatieteams op te richten: via sociale tewerkstelling kunnen oudere woningen op de privémarkt op-

geknapt worden tot een volwaardig huis voor kwetsbare huurders. Op die manier gaan we huisjesmelke-

rij tegen  
• het aanbod van zowel sociale als betaalbare woningen uit te breiden  
• via intergemeentelijke samenwerking het aantal doorgangswoningen op te trekken  
• meer assistentiewoningen en serviceflats voor bejaarden te voorzien  
• een permanent sociaal restaurant, van en met mensen in armoede, op te starten, dat voor alle Liedeker-

kenaren toegankelijk is 

• een seniorenacademie op te richten  
• in te zetten op e-inclusie en mediawijsheid. 

 
 

5. Samen leven in Liedekerke 

 

Mensen beoordelen op wie ze zijn, hun achtergrond, achternaam, huidskleur, geslacht of geaardheid is 

fundamenteel onrechtvaardig. Wanneer mensen geen faire kans krijgen of zich niet als gelijkwaardig 

gewaardeerd voelt, dreigen ze zich af te keren van de samenleving. Als sp.a vooruit verzetten wij ons dan 

ook tegen elke vorm van discriminatie of racisme. We bieden nieuwkomers in onze gemeente maximale 

kansen en mogelijkheden om onze taal te verwerven, werk te zoeken en zich te integreren in onze gemeente 

en haar sociaal weefsel. We creëren kansen en mogelijkheden en we verwachten dat nieuwkomers deze 

kansen en mogelijkheden ook grijpen. 

 
Daarom wil sp.a vooruit volgende stappen ondernemen: 

 

• we behouden de integratiedienst en de functie van de integratieambtenaar, ondanks de af-
schaffing van de subsidies voor integratie door de Vlaamse regering  

• we breiden het aanbod van taallessen Nederlands in Liedekerke zélf uit, net als de zomerschool  
• we versterken de werking van ADIL (de interlokale vereniging voor integratie in Affligem, Dender-

leeuw en Liedekerke)  
• we promoten de bestaande initiatieven inzake inburgering en integratie verder  
• we ondersteunen de Liedekerkse scholen en sportverenigingen bij hun integratiewerking, met name 

door hen de educatieve box en boeken van LOU aan te bieden, een initiatief van de provincie 

Vlaams-Brabant en Cavaria dat kinderen op speelse wijze leert omgaan met diversiteit 

• we bouwen een vrijwilligersnetwerk van inburgeringscoaches, -peters/meters, uit en promoten dit 

bij de inwoners 

• we voeren een genderneutraliteitstoets door voor onze gemeentelijke procedures 

• we voeren een nultolerantiebeleid binnen de eigen diensten inzake discriminatie, racisme, pesten, 

huishoudelijk geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag 

• we werken met lokale rolmodellen voor een positieve beeldvorming  
• we creëren momenten waar verschillende groepen, bv. LGBTQ+ en mensen met een migratieach-

tergrond elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen 
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• samen met de lokale handelaars zetten we in op promotie en stimulering van het gebruik van het 

Nederlands. 

 
 

6. Een wandel- en fietsvriendelijk Liedekerke 

 

We stimuleren fiets- en wandeltoerisme en moedigen inwoners aan om de auto aan de kant te laten staan door 

van Liedekerke een wandel- en fietsvriendelijke gemeente te maken. Daarom wil sp.a vooruit: 

 
• meer en betere ‘trage wegen’, wandel- en fietspaden creëren  
• een wandel- en fietsverbinding van Laan III met het station realiseren  
• werk maken van de doorsteek van de Dommelingen naar de Dender  
• meewerken aan de realisatie van de fietssnelweg naar Brussel en Aalst  
• de bestaande veilige wandel- en fietspaden in kaart brengen om deze routes beter te promoten bij de 

bewoners. 

 

7. Een sterke lokale en sociale economie voor Liedekerke 

 
Een bloeiende gemeente heeft ook een ruim aanbod aan plaatselijke winkels, cafe’s en eet-of 

slaapgelegenheden. Een levendige lokale economie is niet alleen een must voor onze inwoners die minder goed 

te been zijn, het creëert ook gezellige ontmoetingsplaatsen voor ons allen. sp.a vooruit wil de diversiteit in de 

lokale economie stimuleren, handelaars een duwtje in de rug geven en ondernemers bij het opstarten van hun 

zaak verder ondersteunen. Daarnaast trekken we voluit de kaart van een sociale economie in onze gemeente: we 

voeren een actief beleid inzake sociale tewerkstelling als onderdeel van een sterk lokaal activeringsbeleid 

waarmee we werklozen op weg helpen naar werk. 
 
Concreet engageert sp.a vooruit zich om: 

 
• lokale handelaars verder te ondersteunen door de pas gelanceerde Liedekerkse Cadeaukaart verder te 

ontwikkelen en te promoten. Met deze kaart kan men winkelen of dineren bij Liedekerkse handels- en 

horecazaken 

• in samenwerking met Unizo meer winkels en (diensten)bedrijven aan te trekken  
• startende ondernemers meer intensief te ondersteunen  
• leegstaande panden ter beschikking te stellen van tijdelijke ondernemingen (bvb. pop ups) en zo innova-

tief, lokaal ondernemerschap te stimuleren 

• in te zetten op een actief beleid inzake sociale tewerkstelling als onderdeel van een sterk lokaal active-

ringsbeleid waarmee we werklozen ondersteunen in hun zoektocht naar werk (i.s.m. VDAB). 

 
 

8. Een diervriendelijk Liedekerke 

 

De zorg voor de natuur gaat voor ons hand in hand met zorg en respect voor alle leven, ook dat van dieren. Door 

te sensibiliseren, informeren en waar nodig sanctioneren, zorgen we ervoor dat het dierenwelzijn binnen onze 

gemeente een belangrijk aandachtspunt is. Om een structurele opvolging te garanderen voegen we 

‘dierenwelzijn’ toe aan de bevoegdheden van een schepen en zorgen we voor een specifiek aanspreekpunt bij de 

lokale politie. 
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Met volgende initiatieven wil sp.a vooruit Liedekerke laten uitgroeien tot een modelgemeente inzake 

dierenwelzijn: 

 
• we voegen de bevoegdheid ‘dierenwelzijn’ toe aan het takenpakket van een schepen  
• bij de lokale politie wordt ten minste één agent(e) opgeleid inzake dierenwelzijn. Deze persoon zal fun-

geren als aanspreekpunt bij vragen of klachten van de bewoners met betrekking tot dierenwelzijn 

• we creëren ruimte voor een dierenbegraafplaats  
• we zetten verder in op een kattensterilisatiecampagne  
• ‘poepzakjes’-punten worden verspreid over de gemeente aangelegd  
• we zien er strikt op toe dat tijdens markten en kermissen de wetgeving op de verkoop van dieren geres-

pecteerd wordt. 

 
 

9. Een duurzaam Liedekerke 

 

De mondiale klimaatcrisis drukt ons met de neus op de feiten: als we niet duurzaam omgaan met onze 

energiebronnen en water- en luchtvervuiling niet bestrijden, wordt de schade enorm. Zorg dragen voor elkaar en 

voor onze toekomst, begint echter lokaal. Door vandaag aandacht te hebben voor groen, door geluids- of 

lichthinder te beperken en beter om te gaan met afval, maken we het enkel aangenamer wonen in onze 

gemeente. Wij streven dan ook naar een klimaatneutraal Liedekerke, waar de natuur opnieuw een centrale 

plaats krijgt en lokale, duurzame voedselproductie en –consumptie gepromoot wordt. 

 
Concreet betekent dit voor sp.a vooruit het volgende: 

 

• Liedekerke groeit uit tot een klimaatneutrale gemeente, via de uitbouw van het elektrisch wagenpark, 

het installeren van oplaadpalen voor elektrische fietsen, het ondersteunen van initiatieven uit de deel-

economie en auto- of fietsdelen, …  
• de gemeente wordt een actieve partner van Mooimakers, een initiatief dat zich engageert in de strijd 

tegen zwerfvuil en het opzetten van aanstekelijke acties zoals geveltuintjes of groendaken stimuleert 

• we ondersteunen het Voedselteam in Liedekerke, zodat meer inwoners vertrouwd raken met hun wer-

king en het principe van de korte keten (het rechtstreeks aankopen van voedingsmiddelen bij lokale 

boeren en producenten) 

• de gemeente verwerft meer natuurdomeinen in samenwerking met Natuurpunt  
• we starten met een Geboortebos, waarbij de gemeente voor elke pasgeboren Liedekerkenaar een boom 

plant 

• project ‘Liedekerke Net’ wordt door middel van sociale economie en burgerparticipatie uitgebreid 

• de volkstuintjes worden verder uitgebreid  
• Liedekerke wordt een echte fair-trade gemeente  
• we lanceren een bijenproject. 

 
 

10. Een Liedekerke dat inzet op cultuur, ontspanning en sport 

 

We kunnen in onze gemeente bogen op een rijk verenigingsleven en een weelde aan sport-en culturele 

activiteiten. In de komende legislatuur wil sp.a vooruit op dit elan verdergaan, maar ook een tandje bijsteken 

zodat elke Liedekerkenaar zijn of haar gading vindt in het aanbod en kansarmoede geen drempel is voor 
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deelname aan ons verenigingsleven. 
 
Daartoe willen we volgende initiatieven ontplooien: 

 
• de ontwikkeling van één enkele pas voor alle inwoners die toegang geeft tot culturele en ontspannings-

evenementen en infrastructuur. Aan de hand van deze pas zal automatisch de correcte prijs kunnen aan-

gerekend worden, inclusief eventuele sociale kortingen 

• verder uitbouwen van het vrijetijdshuis als centrale ontmoetingsplek voor jong en oud, met maximale 

openingsuren 

• een vervolg breien aan Likart, het kunstenparcours door Liedekerke, en blijvend aandacht geven aan 

kunst in de straat 

• versterken van de programmatie van GC Warande in samenwerking met de omliggende culturele centra 

zodat het aanbod uit de regio toegankelijk wordt voor een maximaal aantal mensen 

• oprichten van de Kunstenacademie door gemeentelijke academies voor muziek en plastische kunsten 

samen te brengen 

• uitbreiding van de openingsuren van het zwembad 
 

• actieve ondersteuning van erfgoedinitiatieven, met name via steun aan de Heemkundige Kring, het in-

richten van informatiebordjes met QR-codes bij erfgoedplekjes, en het plaatsen van erfgoedfoto’s op 

elektriciteitskasten. 

 
 

11. Een participatief Liedekerke dat samenwerkt met andere gemeenten, maar zonder fusie 
 
De tijd dat ‘de politiek’ het voor het zeggen had en de burgers braaf mochten luisteren, ligt gelukkig al lang 

achter ons. Beleid moet vandaag voor én met de burgers gebeuren. Daarom zet sp.a vooruit radicaal in op 

participatieve democratie en maximale transparantie. We blijven ook in de toekomst samenwerken met andere 

gemeenten om de dienstverlening naar de burger toe te vergroten en de kosten te drukken, maar spreken ons 

ondubbelzinnig uit tegen een fusie met andere gemeenten. 

 
Hoe willen we deze participatieve democratie vormgeven? 

 

• bij de heraanleg van wegen en pleinen zal de gemeente systematisch met “Buurtambassadeurs” werken: 

mensen uit de straat zelf die inspelen op de leefbaarheid, het gemeenschapsgevoel en de kwaliteit en le-

vendigheid van de publieke ruimte in de (zij-)wegen 

• we installeren een burgerraad met een burgerbudget  
• we werken aan betere gemeentelijke dienstverlening, met name via optimalisering van het e-loket 

• we zetten ons in voor maximale openbaarheid van bestuur 
 

• we schaven de gemeentelijke communicatie met de inwoners bij 
 

• we maken werk van een jongerengemeenteraad en installeren een jongerenburgemeester. 

 
 

12. Een Liedekerke met een kwaliteitsvolle openbare ruimte 

 

Actief samenleven vraagt plaatsen waar mensen kunnen samenkomen. Bij de herinrichting van de publieke 

ruimte kijkt sp.a vooruit dan ook niet enkel naar de schoonheid of het prijskaartje. De herinrichting moet ook 

maximaal een doel dienen, namelijk een plaats creëren waar inwoners ongeacht hun afkomst of leeftijd elkaar 

kunnen ontmoeten. Welke ruimte leent zich hier beter toe dan onze ‘plesj’? We zijn ervan overtuigd dat een 
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nette, veilige, uitnodigende straat, wijk of buurt, mensen zin geeft om - letterlijk - het huis uit te willen komen. 

Daar ligt de sleutel voor een hechte en stimulerende gemeenschap, waarin we samen zorg dragen voor de 

publieke ruimte. Investeren in een kwaliteitsvolle openbare ruimte is voor ons dan ook een speerpunt de 

komende legislatuur. 

 
Concreet gaat sp.a vooruit voor: 
 
 

• de heraanleg van een groene, fraaie ‘plesj’, een echt centrum van onze gemeente met voldoende ruimte 

voor terrassen van de lokale horeca, en dit zonder hoogbouw en zonder verlies van parkeerplaatsen in 

het centrum 

• de volledige heraanleg van de “kesjkes”, inclusief het finaliseren van de zijwegen van de Opper- en Sta-

tionsstraat 
 

• het verder en versneld vernieuwen van de oude kern van ons centrum, zowel op het vlak van wegdek 

als riolering. We denken hierbij alvast aan de Rozenlaan, Meregracht-, Fabrieks-, Vrijheids-, Papenberg-, 

Molen-, Bunder-, en Beysstraat 
 

• het bestrijden van leegstand, bvb. door de verhuur van deze panden te faciliteren voor startende onder-

nemers of pop-ups 

• het kordaat aanpakken van sluikstorten en vandalisme 

 

 
 
4.2.3 CD&V plus 
 

 
Liedekerke - Gemeenteraadsverkiezingen 14 oktober 2018 

CD&V plus 
 

>> Voluit voor Liedekerke >> 
 

PROGRAMMA 
 

‘Voluit voor Liedekerke’ wordt de slagzin in de verkiezingscampagne van CD&V plus. 
 
Dit gaan wij doen door het DNA van onze gemeente te bewaren, te behoeden en te stimuleren. 
 
Samengevat en knap verwoord omschrijft een van onze kandidaten, Ingrid Vandenbroeck, dit DNA als volgt: 
 

"We hechten belang aan het Nederlands als voertaal in onze gemeente, maar staan als gastvrije 
gemeenschap ook open voor andere culturen die wij via verschillende initiatieven optimaal laten 
integreren en participeren, zodat iedereen zich gelukkig kan voelen in Liedekerke. Onder meer door 
middel van een uitgebreid aanbod aan opvangplaatsen voor de allerjongsten, een divers en volledig 
scholennetwerk voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar, vakantiekampen en een jeugdcentrum, 
serviceflats en aangepaste woonflats voor ouderen en anders validen, kortom: zorg op maat voor al wie 
dit nodig heeft. 

 
Wij zijn terecht trots op het levendige, bruisende en culturele karakter van onze gemeente. Het 
uitgebreide aanbod aan lezingen, workshops, optredens, maar ook de vele sport- en andere verenigingen, 
maken van Liedekerke een plek waar het goed en boeiend is om leven. Zonder de lokale economie te 
vergeten, met zowel kleine handelaars als grote winkelketens, een zaterdagmarkt, de braderie en 
natuurlijk Kermis ‘Deppestroat’! 
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Tot slot is het goed vertoeven in de groene longen van onze gemeente. Zij vormen de perfecte 

uitvalsbasis voor mooie natuurwandelingen, looptraining in Liedekerkebos of een fietstocht langs de 

Dender. De ideale omgeving voor een 10 000-stappenclash! 

 
Het DNA van onze gemeente bewaren, behoeden en stimuleren vormt dan ook het fundament van het CD&V 
plus-programma en dient als basis voor het uittekenen van het gemeentebeleid 2019 – 2024. 
 
Hoekstenen van dit DNA zijn een Liedekerke met volgende karaktertrekken: 
 

1. Vlaams, hartelijk en communicatief  
2. Levendig bruisend en ondernemend  
3. Groen, gezond en duurzaam  
4. Goed bestuurd, betaalbaar en participatief  
5. Zorgzaam voor iedereen, van jong tot oud  
6. Veilig en mobiel 

 

1. Vlaams, hartelijk en communicatief 

 
Vlaams en hartelijk kenmerkt zich o.a. door: 
 

 debatmomenten die de open dialoog tussen zowel het bestuur en de inwoners, als de inwoners 
onderling echt vorm geeft;

 het stimuleren van de participatie in het bloeiende verenigingsleven en de sportbewegingen;


 het aanmoedigen van lokale handelaars om de Nederlandse taal te gebruiken bij en met anderstali-
gen;

 verkenningstochten en infomomenten voor nieuwe inwoners (halfjaarlijks);
 het uitgebreid inzetten van inburgeringscoaches en straathoekwerkers;


 projecten als taallessen en de zomerschool niet alleen te behouden, maar nog sterker uit te bouwen;


 het inzetten van gemeentewachten, wijkagenten en andere als vertrouwenspersoon in het contact 

tussen inwoners en bestuur.
 
Communicatief kenmerkt zich o.a. door: 
 

 het volop inzetten op het gebruik van moderne technologie en media als communi-
catiemiddel (sociale media, wifi, digitale ideeënbus, …);


 het uitbouwen van de digitale dienstverlening en het creëren van een digitaal gespreks- en participa-

tieplatform;
communicatieborden als blikvanger op meer plaatsen in Liedekerke;


 infomomenten op regelmatige tijdstippen om informatie, overleg en inspraak rond nieuwe projecten 

en/of realisaties te verzekeren.
 
 

2. Levend, bruisend en ondernemend 
 
Een echte Liedekerkenaar is fier op zijn gemeente. De uitdrukking ‘Liedekerke leeft!’ rolt meer dan eens over de 
tong van haast elke inwoner. Een kerndoelstelling in het CD&V plus programma is dan ook dat we onze 
gemeente graag levendig, bruisend en ondernemend houden, zodat het warme, gezellige, hartelijke en 
actieve karakter bewaard blijft. 
 
Het oog wil echter ook wat. Daarom is het een prioriteit om onze dorpskern de komende jaren in een nieuw 
jasje te steken, met respect voor de functionaliteiten die het vandaag heeft, maar ook voor de wensen van 
zijn gebruikers. We gaan voor een aangenaam en veilig dorpsplein, waar het goed voelt om elkaar te 
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ontmoeten, te winkelen of te ondernemen. 
 
Goed besturen is goed communiceren met ondernemers die onze gemeente levendig houden. We hebben 
hier niet alleen aandacht voor grotere ondernemingen, maar zeker ook voor de detailhandel. Er moet daarom 
in de omgeving van buurtwinkels en het handelscentrum voldoende mogelijkheid zijn om te parkeren. Waar 
mogelijk stellen we alles in het werk om deze capaciteit verder uit te breiden. Ook werken we graag met 
handelaars samen die initiatief nemen om de lokale economie in onze gemeente te laten bloeien. Nieuwe en 
bestaande zelfstandigen geven we graag alle kansen om van hun zaak een succes te maken! 
 

In Liedekerke valt er elk weekend wel iets te beleven en daar zijn we blij om. Evenementen willen we met een 
gezonde dosis enthousiasme logistiek ondersteunen. Uiteraard denken we hierbij ook aan onze verenigingen 
die zich hier dagdagelijks voor inzetten. Daarnaast gaan we naar goede gewoonte voor een gevarieerd 
cultureel aanbod dat voor alle inwoners toegankelijk blijft. 
 

 
3. Groen, gezond en duurzaam 

 
Een ‘Groen, gezond en duurzaam Liedekerke’ is hoe dan ook noodzakelijk om de gemeente leefbaar 
te houden! 
 

Liedekerke is in oppervlakte een kleine gemeente, met een dicht bevolkte kern omgeven door een groene gordel 
van natuur en met het Warandepark als centrale groene long in de dorpskern. Om onze gemeente leefbaar te 
houden, hebben wij - meer nog dan elders in Vlaanderen - aandacht voor een groene, gezonde en fraaie 
leefomgeving. 

 

Wij willen aan onze kinderen en de volgende generaties een gemeente doorgeven die beter is dan voorheen 
door: 
 

 zwerfvuil aan te pakken en te zorgen voor een steeds nette gemeente. Liedekerke.Net wordt verder 
uitgebouwd en overtreders worden streng bestraft. Liedekerke.Net uitbreiden is niet alleen het instru-

ment om een nette gemeente na te streven maar speelt ook een centrale rol bij de uitbouw van sociale 

economie in onze gemeente. Burgerparticipatie met initiatieven zoals (i) peterschap per wijk en per 
straat en (ii) het nieuw concept “plogging” ondersteunen dit beleid: elke inwoner is een ambassadeur 
van zijn nette en fraaie omgeving.

 meer in te zetten op duurzame energie. De gemeentelijke diensten nemen hierbij een voorbeeldrol op 

zich door het elektrische wagenpark uit te breiden, door gebouwen duurzaam te maken en te behe-

ren,... Ook de gemeentelijke infrastructuur is duurzaam. Zo zal de aanleg van veilige fietsstraten in on-

ze gemeente het gebruik van de fiets boven de wagen stimuleren (zoals in het centrum maar ook door 

nieuwe verbindingen tussen bijvoorbeeld Laan III en de stationsomgeving, tussen de Dommelingen en 

het jaagpad van de Dender)


 Respect te tonen voor natuurgebieden en biodiversiteit in gebieden zoals Liedekerkebos, de Domme-
lingen, de Pamelse Meersen, de Pallitsebeek. Waar mogelijk breiden wij de aanwezige stukken groen 
uit met (kleinere) parkjes of rustmomenten en laten wij openbaar domein en natuur samengaan. Liede-
kerkebos en het natuurgebied De Valier (met aansluitend de vernieuwde stationsomgeving) zijn hét 
voorbeeld voor andere projecten zoals


– komend – de Dommelingen. Hiervoor werken wij uiterst nauw samen met Natuurpunt en de 

Vlaamse overheid. Ook onze inwoners dragen bij door de verdere uitbouw van volkstuintjes. 
Deze initiatieven gebeuren steeds met respect voor de natuur.

 de CO2-uitstoot te verminderen tegen 2020. Liedekerke staat reeds ver maar nog niet ver genoeg. Ie-

dereen moet meewerken om onze leefomgeving gezond te houden. Door het aanbod van laadpalen uit 
te breiden wordt het gebruik van elektrische voertuigen voor


iedereen mogelijk gemaakt. Initiatieven zoals het vervangen van de openbare verlichting door led-
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verlichting of wijkinitiatieven met het oog op een verlaging van de CO2-uitstoot, kunnen met 
medewerking van de inwoners. Hiervoor werken wij samen met partners zoals bijvoorbeeld PajoPower 
VZW. Elke burger moet zich bewust zijn van het belang ervan.

 van het (her)gebruik van duurzame producten bij nieuwbouw en bestaande bebouwing de regel te 
maken. Meer doordacht te werk gaan op het vlak van bijvoorbeeld de keuze van materialen (waterdoor-
latend of herbruik) én van middelen (bv. de aanleg van nog meer waterputten, groendaken en zonnepa-
nelen) verzekeren onze toekomst, onder meer op momenten van schaarste of droogte.

 het welzijn van onze dieren te waarborgen. Een goede werking van de Dienst Dierenwelzijn en het 
Meldpunt Dierenwelzijn speelt hierin een cruciale rol.

 
De verdere uitvoering van de in 2014 door de gemeente ondertekende Burgemeestersconvenant en het 
verderzetten van de ingeslagen weg is de blauwdruk voor het beleid. Een sterke gemeentelijke milieudienst is de 
motor. 
 
 

4. Goed bestuurd, betaalbaar en betrokken 
 
Betrokken betekent: 

 

 dat we alle inwoners actief betrekken bij het beleid en voortdurend uitnodigen om inspraak in de be-
sluitvorming vorm te geven;


 dat wij buurtcomités oprichten die de spreekbuis zijn voor een volledige wijk of doelgroepcomités 

die spreken namens bv. de ouderen, de jongeren, de minder mobielen, de sociaal kwetsbare inwo-

ners, de actieve bevolking, de ondernemers/ … ). Zij komen ter vervanging of aanvulling van de klas-

sieke adviesraden;


 het aandurven om praatcafé ’s en burgerjury’s op te richten rond het beoordelen van nieuwe of 
ingrijpende projecten.

 

Goed bestuurd en betaalbaar houdt in dat wij: 
 

 de belastingdruk constant houden en de schuldgraad niet verhogen;
 enquêtes organiseren bij inwoners over bepaalde projecten;


 het meerjarenplan opmaken met de nodige zorg. Doelstellingen duidelijk omschrijven en de nodige 

kredieten realistisch budgetteren;


 het belastinggeld van de Liedekerkse burger efficiënt aanwenden. Het lokaal bestuur realiseert haar op-

drachten en doelstellingen tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Subsidies worden maximaal benut;
 beslissingen in duidelijke taal communiceren naar de burger.

 

 meer kennisdeling en samenwerking met andere gemeenten beogen, bijvoorbeeld voor de organisatie 

van de backoffice-diensten, maar ook door een uitbreiding van de bestaande samenwerkingsverbanden 

met andere gemeente en partners om financiële voordelen te bekomen ten voordele van de burger 

(bv. gezamenlijke organisatie Liedekerkse Pijl,…);


 voor een goede dagelijkse werking van het gemeentebestuur en zijn diensten staan. Doorslagge-

vend hierbij is de zorg die het bestuur draagt voor haar medewerkers (personeelsleden , vrijwil-

ligers, ….) zodat die op een enthousiaste manier mee het beleid helpen verwezenlijken;


 een laagdrempelige dienstverlening, korter bij de burger, verzekeren door een decentralisatie van de 

diensten, zelfs onder de vorm van mobiele lokale dienstencentra, een mobiel gemeente- en sociaal huis 

(welzijnshuis), enzovoort.
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5. Zorgzaam voor iedereen, voor jong en oud 
 
Iedere Liedekerkenaar, van jong tot oud, met of zonder beperking, heeft recht op een eigen plekje waar hij of zij 
zich optimaal kan ontplooien en de zorg op maat kan krijgen die hij of zij nodig heeft in een sociaal netwerk dat 
kansarmoede helpt vermijden en oplossen. 
 

Voor jonge gezinnen en kinderen 
 
Voldoende plaatsen voor kinderopvang. Het aantal gezinnen neemt toe, meer plaatsen voor 
kinderopvang zijn bijgevolg een dringende noodzaak. 
 

 Hiervoor zijn nieuwe locaties nodig. Die zijn mogelijks te vinden op de Sint-Gabriësite, het oude leeg-
staande parochiecentrum, de site van de Civiele Bescherming, ...


 Er komen vanaf januari 2019 extra consultaties bij Kind en Preventie, aangezien uit hun cijfers 

blijkt dat het geboortecijfer stijgt.
 Wij willen de samenwerking met onthaalouders en onthaaldiensten optimaliseren.

 

 Een schoolbank voor ieder kind 

 

 De gemeentelijke steun aan de scholen blijft broodnodig en gewaarborgd zolang er zich een capaci-
teitsprobleem stelt.


 Het scholenoverleg is een ideaal instrument om de samenwerking tussen de verschillende scholen en 

hun partners te verbeteren en te versterken.

 

Voldoende speelpleinen met speeltuigen in functie van de verschillende leeftijdscategorieën van de 
kinderen die in de buurt wonen. 
 
Daarom: 
 

 willen wij speelpleinen inrichten in samenwerking met de kinderen en gezinnen uit de buurt die er ge-
bruik zullen van maken;

 hebben wij aandacht voor speeltuigen voor kinderen met een beperking;
 organiseren wij een peter- en meterschapsproject voor de speelpleinen.

 
Gezinsondersteuning 
 
Daarvoor: 
 

 dienen wij gezinsondersteuning aan te bieden in samenwerking met andere diensten zoals het CAW, 
PISAD en andere welzijnsvoorzieningen;


 willen wij een gezinscoach aanstellen die de werking van het Huis van het Kind op zich neemt als 

laagdrempelig loket waar gezinnen met al hun vragen terecht kunnen;


 stimuleren wij de samenwerking tussen gemeentelijke diensten ( jeugd-, cultuur-, sport-
dienst, …), onderwijsvoorzieningen en verenigingen, in het bijzonder om de kinderarmoede 
efficiënt te detecteren en aan te pakken.

 
 

Voor ouderen 
 
Seniorenwoningen en woningen voor andersvaliden 
 

Omwille van de toenemende vergrijzing zal de noodzaak om passende huisvesting voor senioren in al zijn 
aspecten te voorzien, extra inspanningen vragen. Senioren willen immers het liefst zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen, waar mogelijk met nodige aanpassingen. 
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Daarom dient de gemeente: 
 

 via de woonconsulenten de nodige info te verschaffen over premies voor woonaan-
passingen;

 nieuwe woonvormen zoals kangoeroe-wonen en co-housing aanmoedigen.
 
Prioritair de uitbouw van een of meerdere dienstencentra realiseren 
 

Een seniorenbeleidsplan opstellen in samenwerking met de seniorenverenigingen, met bijzondere aandacht 
voor het voorkomen van eenzaamheid, voor een tijdige en effectieve opsporing van de belangrijkste noden en 
het bevorderen van de sociale cohesie. 
 

Voor kansarmen 
 
‘Sociale huisvesting doorbreekt de kringloop van de armoede. Ze zuigen de armoede niet aan, ze lossen ze 
op’ (Bjorn Mallants, voorzitter VVH) 
 
Het voeren van een specifiek woonbeleid voor kansarmen dat zorgt voor betaalbare woningen.  
Sociale huisvesting is hierin een onmisbare schakel. 
 
Daarom zal de gemeente: 
 

 blijven inzetten op de samenwerking tussen de sociale verhuurkantoren (SVK ‘s) en de sociale huisves-
tingsmaatschappijen (SHM 's). Via het gemeentelijk toewijzingsreglement wordt prioriteit gegeven aan 
Liedekerkenaars;


 van projectontwikkelaars eisen om een sociale mix voor woningen te voorzien. Hiervoor kunnen ze een 

overeenkomst afsluiten met een SHM of een SVK;


 tegelijkertijd een conformiteitsattest eisen bij elke nieuwe verhuring. Dit moet huisjesmelkerij en onge-
zonde huisvesting bij huurders voorkomen;


 uithuiszettingen proberen te vermijden door een draaiboek op te stellen dat in die situaties aan iedere 

inwoner van Liedekerke dezelfde rechten en plichten kan garanderen.
 doorgangswoningen voorzien met een reglement dat voor iedereen geldt: bv. duur van het verblijf in 

een doorgangswoning. De gemeente kan deze doorgangswoning huren van SVK (bv. bij afsluiting van 
een contract met projectontwikkelaars).

 

Voor het beleid inzake welzijn en gezondheid in het algemeen 

 

 Een schepen van welzijn en gezondheid


 Intensievere samenwerking met LOGO (Lokaal GezondheidsOverleg), ziekenfondsen, en andere wel-
zijns- en gezondheidsorganisaties


 Een volwaardige integratie in en participatie aan de werking van de eerstlijnszone AMALO (Asse, 

Merchtem, Affligem, Liedekerke & Opwijk)


 De uitbouw van een lokale eerstelijnswerking via een welzijns- en gezondheidscentrum met verschil-
lende diensten, bv. op de site van de Civiele Bescherming, de Sint-Gabriëlsite of elders

 

6. Veilig en mobiel 
 
Veiligheid en mobiliteit bekijken en benaderen wij vanuit verschillende hoeken en in hun ruime betekenis. 

 

Veiligheid op de weg: 
 
Alhoewel onze veelal smalle Liedekerkse straten dit niet steeds toestaan, willen wij als CD&V plus: 
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 toch in belangrijke mate investeren in een betere en veiliger fietsinfrastructuur. Mogelijke 
acties of infrastructuuraanpassingen hierbij zijn:


- fietssuggestiestroken die we zouden kunnen realiseren in bv. de Hoefstraat, Laan I en Salvialaan; 

 
- fietsstraten die bijvoorbeeld mogelijk zijn in de Fabriekstraat en Molenstraat (school-

omgevingen); 
 

- op een goed doordachte manier enkele straten omvormen naar éénrichtingsverkeer zodat er 
meer ruimte is om een fietspad aan te leggen; 

 
- het in kaart brengen van veilige fietsroutes en deze herkenbaar maken voor al onze bewoners en 

hun kinderen door meer en betere richtingsaanwijzers. Onze gemeente beschikt immers over kleine 

wegjes en paden die toelaten om vanuit het centrum op een veiliger manier naar het station of naar 

het sportcentrum te rijden met de fiets. 

 

 een veilige schoolomgeving door het inrichten van schoolstraten met o.a. ludieke en goed zichtbare 
oversteekplaatsen, aangepaste en remmende verkeersinrichting, verhoogd toezicht, enzovoort.



 Maar ook:
- goed onderhouden wegen en wandelwegen;  
- betere en ruimer parkeermogelijkheden dicht bij het centrum waar mogelijk;  
- beter bewegwijzering naar sattelietparkings; 
- het inrichten van verkeersluwe straten; 

 
- het opmaken en uitvoeren van een globaal circulatieplan met oog op een vlottere en veiligere 

doorstroming van het verkeer. 

 

Veilige leefomgeving: 
 
Wij gaan voor een veilig en leefbaar Liedekerke! 
 
Dit betekent: 
 

 dat wij zowel het veiligheidsgevoel als de effectieve veiligheid van de burgers kunnen verhogen en 
waarborgen door als gemeentebestuur zeer kort op de bal te spelen en in te grijpen waar nodig, 
zonder onnodig getreuzel;


 de overlast en kleine criminaliteit nog sneller én doeltreffender aanpakken dan dit in het verleden 

het geval was. De politie kan én moet dan ook strenger optreden tegen overtredingen.
 

 
 
4.2.4 NV-A 
 

 

VLAAMSE GEMEENTE MET OPEN KARAKTER 
 
Liedekerke behoort tot Vlaanderen. Onze Nederlandse taal komt echter steeds meer onder druk te staan door 
het stijgend aantal anderstalige inwoners.  
 
 “Liedekerke kan géén toegevingen op het vlak van taal doen aan de anderstaligen, maar dient deze nieuwe 
inwoners te ondersteunen tijdens hun leerproces.”  
 
Het Nederlands is onze moedertaal: de navelstreng die ons allen verbindt. Voor anderstaligen waarborgt een 
goede kennis ervan meer maatschappelijke samenhorigheid.   
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Nederlands spreken opent tewerkstellingsperspectieven inclusief betere, commerciële slaagkansen voor 
anderstalige handelaars. Door het actief gebruik van het Nederlands in contacten met de autochtone bevolking 
respecteren anderstaligen onze lokale samenleving en cultuur.   
 
Kennis van het Nederlands is de belangrijkste troef om deel te nemen aan de samenleving, zowel op  
gebied van onderwijs, sport, cultuur, werk, jeugdbeweging en andere maatschappelijke aangelegenheden.  
 
Een sterker lokaal integratiebeleid is meer dan ooit noodzakelijk. Vervallen in de laksheid van voorheen is geen 
optie. Integendeel, we willen als bestuur werk maken van een fundamenteel sterk integratiebeleid om ervoor te 
zorgen dat migratie voor iedereen een positief verhaal wordt.  
 
Wij willen ons steentje bijdragen tot een succesvol asiel- en migratiebeleid. Hierbij zijn we zacht voor zij die onze 
hulp echt nodig hebben maar hard voor zij die misbruik maken van onze Liedekerkse gastvrijheid.  
 
We benutten de instrumenten die de Vlaamse overheid ons biedt voor inburgering en integratie. Op die manier 
helpen we nieuwkomers op weg; inburgering, ook in de dorpsstraat, mag niet vrijblijvend zijn. 
 
NEDERLANDS, ONZE MOEDERTAAL  
N-VA Liedekerke wil onze moedertaal actief aanbieden.   
• actief inzetten op de kennis van het Nederlands  
• de deelname aan het sociaal weefsel actief aanmoedigen  
• inspanningen vragen aan handelaars en deze belonen  
• de Vlaamse wooncode bijbrengen en strikt toepassen  
 
STERK LOKAAL ASIEL- & MIGRATIEBELEID  
• asielopvang mag de sociaaleconomische draagkracht niet overschrijden  
• het tegengaan van identiteit- en domiciliefraude  
 
STERK LOKAAL INBURGERING- EN INTEGRATIEBELEID  
• werk maken van leefbare wijken  
• inburgering als tweerichtingsverkeer beschouwen  
• schoolbesturen ondersteunen bij taalonderwijs  
• gerichter communiceren naar nieuwkomers  
• samenwerken, ook intergemeentelijk 
 
 

EFFICIËNT, KRACHTIG & OPENBAAR BESTUUR 
 
N-VA Liedekerke staat voor efficiënt en krachtdadig besturen, een klantgerichte dienstverlening en een 
budgettair beleid in evenwicht.   
 
De gemeenteraad moet opnieuw meer bij de politieke besluitvorming betrokken worden. N-VA Liedekerke wil 
het gemeenschapsleven bevorderen door de burger ook te betrekken bij het lokaal beleid.   
 
“N-VA is een aanbodpartij die gedreven wordt door een programma en een visie.”  
 
Een overheid hoeft zich niet met alles in te laten. Het beleid dat we als overheid wél voeren, handhaven we 
evenwel strikt.   
 
De gemeenteraad is het hart van de democratie; verkozenen moeten hun verantwoordelijkheid kunnen en 
durven opnemen. Zij geven vorm aan het beleid en dienen de inwoners uit te leggen waarom bepaalde 
beslissingen genomen worden.  
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Goed bestuur is evenwel niet enkel voor de gemeenschap, maar ook vàn de gemeenschap en dóór de 
gemeenschap. We moeten onze inwoners dus verantwoordelijkheid durven geven om projecten samen of 
zelfstandig tot een goed einde te brengen.  
 
STRUCTUREEL BELEID  
• een aanbod leveren met een toekomstvisie  
• een beleid voeren dat op lange termijn haalbaar blijft FOCUS OP KERNTAKEN  
• een bestuur moet niet alles doen maar maakt duidelijk gefundeerde keuzes  
• er is ruimte voor de gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen  
 
REGELS NALEVEN  
• correcte en duidelijke reglementen  
• geen gedoogbeleid maar verbaliseren en daadwerkelijk sanctioneren van overtreders  
 
FOCUS OP KERNTAKEN  
• een bestuur moet niet alles doen maar maakt duidelijk gefundeerde keuzes  
• er is ruimte voor de gemeenschap om zelf initiatief en verantwoordelijkheid te nemen 
 
GEDRAGEN AANBOD  
• informatie- en participatiemomenten bij start en realisatie van grote projecten  
• tijdelijk samenbrengen van burgers als adviesgroep  
• burgeradvies waarderen, maar politiek beslissen  
• burgers verantwoordelijkheid geven bij de uitvoering van het beleid  
• permanente ideeënbus voor inwoners  
• lokale stempel geven aan projecten door lokale ontwerpwedstrijden 
 
 
GEZOND FINANCIEEL BELEID 
 
De lokale overheid functioneert met het geld van de burger. Met dat geld moet omzichtig worden 
omgesprongen.   
 
Een transparant financieel beleid, met een begroting in evenwicht is dan ook cruciaal. Daarbij moeten we, zeker 
in de huidige budgettaire context, keuzes durven maken.   
 
“Een financieel gezonde gemeente kan de burgerinitiatieven gericht ondersteunen!”  
 
Als N-VA willen we nadrukkelijk inzetten op investeringen en besparen op exploitatie. Blijven investeren is 
noodzakelijk, terwijl het overheidsbeslag zonder twijfel beperkt moet worden.  
 
Om dat te bereiken mag wat ons betreft geen gebruik gemaakt worden van oppervlakkig oplapwerk. Wel 
integendeel, de N-VA wil werk maken van structurele maatregelen.   
 
Daarbij moet elk ander beleidsdomein en elke andere lokale overheidsorganisatie betrokken worden.  
 
Een goed financieel beleid is bovendien gebaseerd op feiten en analyses en houdt rekening met zowel de korte 
als de lange termijn; enige voorzichtigheid is in dat verband geboden.  
 
Tot slot moeten we het financieel beleid zowel voor de eigen organisatie als voor de burgers simpel houden.   
 
Eenvoud  is het kernbegrip. 
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FINANCIEEL GEZONDE GEMEENTE   
• de uitgaven onder controle  
• ruimte om te investeren  
 
AMBITIEUS EN BETAALBAAR INVESTERINGSBELEID  
• investeringen die afgestemd zijn op de lokale identiteit  
• duurzame infrastructuur, ook voor de volgende generatie  
• een transparante financiering  
• een verantwoordelijke en voorzichtige beleggingspolitiek  
• realistische ideeën in plaats van megalomane projecten  
 
AANVAARDBARE BELASTINGEN  
• niet hoger dan vandaag  
• eenvoudig en beperkt  
• administratief geoptimaliseerd 

 
HOUDBAAR SCHULDBELEID  

• begrensd: we hanteren een schuldplafond  
• geen plat doorschuifbeleid: we houden zicht op de omvang van de schuld en de evolutie ervan op lange termijn  
• aangepast aan de beste voorwaarden: we herfinancieren leningen naar de beste leningsvoorwaarden  
 
VERANTWOORDE SUBSIDIES  
• transparant en objectief zijn  
• niet vanzelfsprekend zijn: het beste instrument hoort op de beste plaats  
• ook zelf verworven worden door de gemeente 

 
 
GROEN, WARM & BETAALBAAR 

 

N-VA Liedekerke wil het groene karakter van onze gemeente behouden en opwaarderen!  
 
“Een beter leefmilieu maakt een gezondere toekomst!”  
 
Met veilig en groen verkeer, een duurzaam afvalbeleid, met een betonstop die de resterende open ruimte 
bewaart, met een realistisch groenbeleid dat zorgt voor een menswaardig leven voor iedereen. 
 
 

BETERE LUCHTKWALITEIT  
• een autoluwe omgeving (waar mogelijk) rond crèches, scholen en sportinfrastructuren   
• een stimulerend fietsbeleid en een omgeving op maat van ‘traag’ verkeer  RUIMTE GEVEN AAN  
 
(ZUIVER) WATER  
• een ruimtelijk beleid met aandacht voor hemelwater en waterlopen  
• bouwzones met een hoog overstromingsrisico durven herbestemmen  
 • herwaardering van grachten 
 
MINDER AFVAL & DUURZAAM GRONDSTOFFENBEHEER  
• een afvalbeleid dat gaat voor minder  
• duurzame gemeentelijke investeringen en aankopen  
• sensibilisering op maat van specifieke doelgroepen  
• zwerfvuil aanpakken samen met  vrijwilligers, scholen, jeugdbewegingen, ... 
 
KWALITATIEVE, GROENE WOONOMGEVING  
• een omgevingsbeleid dat natuur en open ruimte versterkt  
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• een ecologisch gemeentelijk groenbeleid en natuurbeleving  
• realisatie van nieuwe groene open ruimte in publieke en private ontwikkelingen  
• vermijden van verharding van de bodem met oog voor infiltratiemogelijkheden  
• oog voor fauna en flora met streekeigen planten en kruiden  
 
DIERENLEED VERMIJDEN & MISBRUIK AANPAKKEN  
• een dienst rond dierenwelzijn integreren in het milieubeleid  
• een schepen bevoegd voor Dierenwelzijn  
• informatie- en sensibiliseringscampagnes opzetten rond dierenwelzijn  
• controle op de identificatie van dieren 
 
KLIMAATROBUUSTE GEMEENTE   
• duurzame energievoorziening   
• gemeentelijk voertuigenpark verkleinen en vergroenen  
• het gemeentelijk gebouwen- en wagenpark ecologisch beheren  
• een gemeentelijk lichtplan  
• als gemeente zelf gebruik maken van duurzame of gerecycleerde grondstoffen 
 
 

GROEN, WARM & BETAALBAAR 

 
Van onze gemeente een warme gemeenschap maken, dat is voor N-VA Liedekerke de echte uitdaging. Het 
belang van het sociale weefsel in buurten en wijken kan niet onderschat worden.  
 
Wat mensen in hun vrije tijd doen, kan perfect bijdragen tot de versterking van deze sociale cohesie. Wij willen 
ouderen ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving, de 
jeugd ruimte geven om zichzelf te ontdekken, te ontwikkelen.  
 
“Vrijetijdsbesteding geeft vorm aan een warme gemeenschap!” 
 
N-VA Liedekerke gaat voor een gezinsbeleid waar de gemeente ook regisseur is van het lokaal sociaal beleid en 
erop toe ziet dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod is. We ondersteunen initiatieven die goed werk 
leveren en bijdragen tot de sociale cohesie. 

 
LEVENDIG LIEDEKERKE  
• een bruisend verenigingsleven met vrijwilligers en een sterke buurtwerking  
• een beleid dat ondersteunt als actieve partner  
• ruimte en infrastructuur voor vrije tijd  
 
KWALITEITSVOL SPORTBELEID  
• inclusief: een sterk sportbeleid is toegankelijk met sociaal aanvaardbare tarieven  
• breed gedragen, kwaliteitsvol, professioneel en infrastructureel top  
• inzetten op ‘Sport na School’  
 
GEMEENSCHAPSVORMEND CULTUURBELEID  
• dicht bij de mensen, oog voor intergemeentelijk overleg en lokale kunstinitiatieven  
• traditioneel en creatief met nadruk op Vlaamse & Liedekerkse volkstradities, open voor de wereld 
 
ONDERSTEUNEND GEZINSBELEID  
• voldoende, flexibele en betaalbare kinderopvang  
• het stimuleren van gezinnen om deel te nemen aan het maatschappelijke leven  
 
TOEGANKELIJK GEZONDHEIDSBELEID  
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• voldoende zorgaanbod dat voor iedereen toegankelijk is  
• promoten van een gezonde levensstijl  
 
INCLUSIEF BELEID  
• aandacht voor de specifieke noden  
• integrale toegankelijkheid van alle voorzieningen  
• verbeterde mobiliteit voor rolstoelgebruikers    
• ondersteuning van mantelzorgers 
 
ONBEZORGDE OUDE DAG  
• vrijwilligerswerk door senioren stimuleren  
• vereenzaming en sociaal isolement voorkomen door detectie en ondersteuning  
• het mogelijk maken om zo lang mogelijk thuis te wonen  
 
ARMOEDE STRUCTUREEL AANPAKKEN  
• inzetten op preventie van armoede en aandacht voor gezinnen in armoede  
• zorgen dat mensen de hulp krijgen waar ze recht op hebben  
• verdere activering van OCMW-cliënten 
 
 

GROEN, WARM & BETAALBAAR 
 
Wonen in Liedekerke moet betaalbaar blijven voor mensen uit de lokale gemeenschap. 
   
N-VA Liedekerke wil meer verscheidenheid in het woonaanbod. Bescheiden woningen voor starters, senioren en 
alleenstaanden, en een lokaal toewijzingsbeleid dat inwoners voorrang geeft bij de toewijzing van een sociale 
woning.   
 
“Elke Liedekerkenaar heeft recht op menswaardig wonen; een kwalitatieve betaalbare woning in een behoorlijke 
woonomgeving!”  
 
Zorg en steun moeten terechtkomen bij de mensen die er het meeste nood aan hebben. Misbruiken en 
domiciliefraude kunnen niet door de beugel; de zwaksten in de samenleving zijn hiervan immers het grootste 
slachtoffer. 
 
VERBETERD WOONAANBOD  
• betaalbaar woningaanbod aangepast aan senioren en mensen met een beperking  
• werken aan een kwaliteitsvolle woonomgeving  
• de woningkwaliteit handhaven en domiciliefraude bestrijden DUURZAME WOONOMGEVING  
 
DUURZAME WOONOMGEVING  
• een integrerend beleid dat ‘levenslang thuis wonen’ stimuleert  
• een toegankelijkheidstoets invoeren voor openbare gebouwen 
 
WEGWIJS IN HET WOONLANDSCHAP  
• ondersteuning verlenen om armoede te voorkomen  
• de burger informeren over wonen in de gemeente  
• oprichten van een woonwinkel in samenwerking met de lokale woonactoren 

 
 
DYNAMISCH & ONDERNEMEND 
 
Tewerkstelling is een bron van welvaart en welzijn voor de gemeente.   
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Op lokaal vlak willen we het onderwijs en de bedrijfswereld met elkaar in contact brengen. Zo maken we onze 
jongeren bewust van latere jobmogelijkheden in de eigen streek.  
 
“Ondernemen creëert werk- gelegenheid, werkgelegenheid creëert welvaart!”   
 
N-VA Liedekerke wil ondernemerschap stimuleren en lokale winkels opnieuw kansen geven.  
  
De N-VA pleit voor een promotiebeleid dat de Liedekerkse middenstand duidelijk profileert: een gemeentelijke 
cadeaubon, een horecakaart en een aantrekkelijke omgeving die uitnodigt om te winkelen bij de lokale 
handelaars. 

 
Voor een gezond ondernemersklimaat zijn een efficiënte dienstverlening, een goed parkeerbeleid en vlotte 
mobiliteit uiteraard noodzakelijk.   
 
Een actuele en vlot toegankelijke bedrijvendatabank biedt alle informatie over de Liedekerkse ondernemingen 
en handelszaken. 
 
MENSEN ACTIVEREN  
• werk maken van een strategische samenwerking met de VDAB  
• de regierol opnemen voor Wijkwerken  
• lokale tewerkstellingsprojecten realiseren  
• inzetten op werk als hefboom voor integratie  
 
HANDEL & HORECA ONDERSTEUNEN  
• ondersteunen lokale middenstand  
• gemeentelijke promotie  
• evenementen in samenspraak   
• beperkingen op de vestiging van nacht- en belwinkels   
• investeren in goede coördinatie, communicatie en overleg 
 
STREEKGEBONDEN TEWERKSTELLING  
• we leggen de link tussen het onderwijs en de bedrijfswereld  
• we zetten in op lokale jobmarketing  
 
SOCIALE ECONOMIE, HEFBOOM VOOR ACTIVERING  
• de lokale diensteneconomie  
• samenwerking met maatwerkbedrijven 
 
 

GEMEENTELIJK KARAKTER 
 
Liedekerke lijdt nu aan een verkavelingsdrang: de dorpskernversterkingsplannen met hoogbouw op het 
gemeenteplein druisen in tegen het gemeentelijk karakter dat de inwoners in hun hart dragen. 
  
“Verfraaiing mag niet ten koste gaan van de Liedekerkse identiteit!”  
 
N-VA Liedekerke streeft naar een effectief veiliger verkeer en een betere mobiliteit in de woonkern, waarbij 
doorgaand verkeer, waarvoor alternatieven bestaan, wordt ontraden en waar mogelijk verboden. Bij grote 
infrastructuurwerken dient de hinder voor omwonenden en handelaars beperkt te worden. 
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N-VA Liedekerke staat ook voor een kwaliteitsvol fietsbeleid. Voor het onderhoud van gemeentelijke wegen en 
voetpaden dient een plan opgemaakt te worden en voor een aantal knelpunten en gevaarlijke situaties dienen 
de nodige aanpassingen te gebeuren.   
 
Klimaatverandering heeft ook een impact op ons ruimtegebruik. Het is dus belangrijk om voldoende groene 
ademruimte te behouden in de bebouwde omgeving. 
 
VERSTANDIG VERDICHTEN  
• kernversterking en een efficiënter ruimtegebruik  
• (her)ontwikkeling van verlaten sites  
• meervoudig ruimtegebruik  
 
OPEN RUIMTE STIMULEREN  
• versnippering tegengaan en de Vlaamse groene ruimte versterken  
• evalueren van lintbebouwingen en afbouwen waar mogelijk  
• vrijwaren van open ruimte 
 
RUIMTEGEBRUIK OPTIMALISEREN  
• een geïntegreerde aanpak van ruimtelijke ordering, mobiliteit, leefmilieu en economie  
• we maken ruimtelijke keuzes vanuit een breed gedragen langetermijnvisie  
• we toetsen grote projecten aan leefbaarheid en aan draagkracht van de omgeving 
 
“Verdichting is meer dan het bouwen van hoge appartementsgebouwen. Verdichting moet altijd maatwerk zijn, 
op maat van de gemeenten en de bebouwde omgeving.” 
 

 
VEILIG & PROPER 
 
Voor N-VA Liedekerke is veiligheid geen zaak van politie en justitie alleen; het gaat om een collectieve 
verantwoordelijkheid van burgers en overheid.   
 
Burgers zijn voor de gemeente een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun 
buurt immers als geen ander.  
 
“Dé uitdaging voor de gemeente ligt de komende jaren zonder twijfel in het creëren van een cultuur van 
bestuurlijke handhaving.“ 
 
VEILIGE BUURT  
• fietsdiefstal terugdringen door te investeren in fietskluizen  
• de strijd tegen drugs op te voeren met behulp van een drugspreventiemedewerker  
• inzetten op wijkgerichte politiezorg en doelgroepinspecteurs  
• slimme camera’s: niet enkel op de invalswegen maar ook in de dorpskern  
 
VLOT & VEILIG VERKEER   
• satellietparkings houden het centrum autoluw  
• meer mensen veilig en comfortabel op de fiets  
• focus op verkeersveiligheid: gezinsvriendelijke voetpaden  
• lokale files aanpakken door een betere doorstroming op de hoofdwegen 
 
VEILIGHEID, EEN COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID  
• “Samen werken aan veiligheid”: de burger is de eerste partner van de politie  
• beter ondersteunen van het BuurtInformatieNetwerk door politie  
• creatie van een BIN (Buurt Informatie Netwerk)  
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EFFICIËNTE & KWALITATIEVE DIENSTVERLENING  
• de schaal van politiezones vergroten  
• Police-on-web en digitale communicatie door de politie promoten  
• investeren in digitalisering en nieuwe technologieën: iPolice 
 
STRIJD TEGEN GEWELD  
• Lokale en Integrale Veiligheidscellen uitbouwen / onderhouden  
 
ORDE HANDHAVEN  
• het creëren van een cultuur van bestuurlijke handhaving  
• sterke preventieve instrumenten en strikte reactieve instrumenten  
 
GEMEENTELIJK BRANDWEERBELEID  
• overstappen op een proactieve en preventieve brandweer  
• actief promoten van rookmelders & stimuleren van vrijwilligers 
 
 

TOPONDERWIJS IN LIEDEKERKE 
 
N-VA Liedekerke zet volop in op de ‘multi-inzetbare school’ en geeft dit concept een ruimere invulling. Het 
optimaal benutten van de schoolinfrastructuur is hierbij het vertrekpunt.   
 
Voor ons is dit niet alleen een kwestie van efficiëntie, maar ook van maatschappelijke verantwoordelijkheid.  
 
“De school draagt als kloppend hart van onze samenleving bij tot het versterken van het kostbare sociale en 
lokale weefsel!”  
 
N-VA Liedekerke staat voor een flankerend onderwijs waar ouders meer betrokken worden bij de opleiding van 
hun kind en aandacht hebben voor de taalproblematiek bij achterstand.  
 
N-VA wil ook binnen de bevoegdheden van de gemeente werken aan kwaliteitsvol en bereikbaar onderwijs voor 
elk kind ongeacht hun thuissituatie en rekening houdend met de capaciteiten van elk kind.   
 
In Vlaanderen krijgt iedereen kansen, iedereen moet mee! 
 
MULTI-INZETBARE SCHOLEN  
• beschikbare schoolinfrastructuur optimaal benutten:  schoolgebouwen openstellen buiten de schooluren en 
tijdens vakanties voor sport- en  jeugdverenigingen  
• goede, praktische afspraken: kostprijs, toegang, verzekering, reglement, toezicht en   onderhoud  
 
LOKAAL FLANKEREND ONDERWIJSBELEID  
• ondersteunende en flankerende rol voor ‘Het Huis van het Kind’  
• actief spijbelbeleid en leerplichtcontrole  
• kinderopvang en kleuterparticipatie  
• inzetten op sport en cultuur  
• huiswerkbegeleiding en opvoedingsondersteuning  
• actief betrekken van de ouders bij de opleiding van hun kinderen 
• Nederlandse les voor ouders op de school van hun kinderen  
• inzetten op het gebruik van het Nederlands met de ouders  
 
KWALITEITSVOL EN BEREIKBAAR ONDERWIJS  
• het informeren over het scholenaanbod, de start van de inschrijvingen en de wijze van inschrijven  
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• het kiezen voor een onderwijsraad en een onderwijsregisseur: LOP (Lokaal Overleg Platform)  
• een schepen van onderwijs als centraal aanspreekpunt van de onderwijsinstellingen 

 
 


