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H1. Samenvatting analyse en conclusie

-

1.1 Samenvatting analyse
Kleur zegt iets over de veerkracht van het dorp voor die specifieke uitdaging, gebaseerd
op input van gemeente, provincie, sleutelfiguren en cijfers.
Elke uitdaging wordt uitgebreid beschreven in hoofdstuk 4 (zie nr. bij uitdaging).
Donkergroen = hoge veerkracht, lichtgroen = relatief hoge veerkracht
Licht Oranje = relatief lage veerkracht, donker oranje = lage veerkracht
Onderstaande informatie focust op het dorp Ranst (dus niet heel de gemeente)
-

Sociale
Samenhang
(H4.1)

-

-

Financiële
armoede

-

(H4.2)

Bereikbaarheid
en
verkeersveiligheid

-

(H4.3)

-

Klimaat
verandering en
energietransitie
(H4)

-

-

-
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In Ranst is er een behoorlijk groot en divers aanbod
aan verenigingen die vaak ook goed draaien.
Wijkverenigingen en sportclubs nemen stilaan de rol
over van het klassieke middenveld in een dorp
(zoals KWB, KVLV en OKRA).
Aanbod vrijwilligerswerk is te weinig bekend in
Ranst.
Jongeren missen activiteiten op hun maat.
Er is een groeiend aantal bewoners, en er is ook
meer diversiteit in het dorp. Het is een
aandachtspunt om met die twee tendensen om te
springen.
Het aantal alleenwonenden stijgt. Zeker ook het
aandeel alleenwonende 75-+ers.
Armoede is niet meteen naar voren geschoven als
eerste aandachtspunt in Ranst.
Als er al een probleem met armoede is, blijft die
verborgen. Uit de cijfers blijkt wel dat er een 8%
van de kinderen in generatiearmoede opgroeit. Dit
is een aandachtspunt.
Vrijwilligerswerking Wereld-delen biedt heel wat
diensten aan aan mensen in armoede.
De auto is nog steeds (overduidelijk) koning in
Ranst.
De alternatieven zijn niet even goed: het aanbod
van de Lijn is te weinig frequent, te weinig
aansluitingen met andere verbindingen en te weinig
betrouwbaar.
Fietsen zit in de lift, maar veel mensen geven aan
dat de verkeersveiligheid voor zwakke
weggebruikers beter moet, zowel infrastructureel
(meer veilige fietspaden) als in gedrag (teveel snel
verkeer in woonwijken).
Vervoersarmoede is ook in Ranst een
aandachtspunt.
Globaal gezien kent Ranst in 2017 een stijging van
de CO2-uitstoot met 2,4% t.o.v. 2011.
De gemeente neemt al actie via de
duurzaamheidsambtenaar, en een
overstromingsbeleid.
In Ranst hebben een aantal inwoners al
maatregelen genomen om hun woning
energiezuiniger te maken.
Toch is het zinvol om een tandje bij te steken om
het bewustzijn bij de burgers rond dit thema te

vergroten. Zo zie je dat mensen sneller de auto
nemen dan de fiets – ook voor korte verplaatsingen.
Verkeer heeft een belangrijk aandeel in de stijgende
CO2-emissies in de gemeente.
Aanbod basisvoorzieningen
(H4.5)

-

Economische
Veranderingen
(H4.6)

-

Jongeren /
vergroening
(H4.7)

-

Zorg en welzijn
(H4.8)

-

Woonbehoefte
(H4.9)

-

Bestuurskracht
(H4.10)

Mensen in Ranst zijn tevreden over het aanbod
voorzieningen in het dorp. Ze melden dat op termijn
enkele dokters zouden kunnen stoppen, en geven
aan dat die dan best vervangen worden.
De provincie heeft een aanbod om een
detailhandelsvisie op te stellen.
Er stelt zich geen (structureel) probleem met
werkloosheid in Ranst.
De meeste inwoners van het dorpen werken buiten
de gemeente.
Er is een goed aanbod voor jongeren in het dorp,
zeker voor lagere school-kinderen.
Behoud de open ruimte voor kinderen om te spelen;
maak de straten veiliger door een zone 30 in te
richten (en te handhaven).
Te weinig voorzieningen voor kleine kinderen zoals
buitenspeelplekken
Te weinig kinderdagverblijven/onthaalouders
De golf aan (plattelands)vergrijzing laat zich ook in
Ranst voelen.
Mantelzorg neemt er af, net als in de rest van
Vlaanderen.
Geen dienstencentrum in Ranst.
Het aantal alleenwonende 75+-ers in het dorp
neemt toe, net als in de rest van Vlaanderen.
Aanbod aan zorgdiensten is te weinig bekend.
Laag aanbod sociale huurwoningen, stijgend aantal
gezinnen op de wachtlijst.
Woonprijzen in Ranst zijn hoger dan de rest van het
arrondissement Antwerpen, en dan het provinciale
gemiddelde.
Ranst wordt zowel volgens objectieve als
subjectieve (= mening van de inwoners) gegevens
goed bestuurd.

1.2 Conclusie
Volgens de analyse (cijfers, sleutelfiguren én beleid) kan de veerkracht op de volgende
thema’s nog verbeterd worden:
-

-

-
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Mobiliteit:
o Verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers
o Bereikbaarheid met openbaar vervoer
o Aanpak snel verkeer, sluipverkeer en zwaar verkeer in de kernen
o Impact op klimaat en gezondheid
Vergrijzing:
o Het dorp klaarmaken voor de vergrijzingsgolf die bezig is en nog zal
toenemen
Wonen:

Werk maken van betaalbaar wonen voor minder begoede Ranstenaren,
onder meer door sociale woningaanbod te vergroten
Jeugd: meer voorzieningen voor jonge kinderen, voor tieners.
o

-

Algemeen is het opvallend dat Ranstenaren graag in het dorp wonen: “In Ranst is het
plezantst”.
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H2. Inleiding
2.1 Veerkrachtige dorpen
Een veerkrachtig dorp is niet alleen een plek waar gewoond wordt, we gaan er ook
werken en naar school, we doen er boodschappen, we gaan er sporten of ontspannen,
we groeien er op en worden er oud, we ontmoeten er vrienden, familie en buren, we
rijden er doorheen of fietsen er naartoe.
De dorpen op het platteland van de provincie Antwerpen (en bij uitbreiding: van heel
Vlaanderen) krijgen te maken met allerlei veranderingen. Onder andere door
verstedelijking wonen er steeds meer mensen in de dorpen, terwijl hun leven zich lang
niet altijd in die dorpen afspeelt. Deze evolutie heeft een enorme sociale, ruimtelijke en
economische impact op de dorpen: jongeren die er wegtrekken terwijl de oudere
bevolking er blijft wonen, voorzieningen die uit de dorpskern verdwijnen, toegenomen
automobiliteit en tegelijk een verminderend openbaar vervoer, …. Dit zijn veranderingen
die in vrijwel alle dorpen merkbaar zijn. Het vraagt veel van de veerkracht van de dorpen
in de provincie.
Het is de overtuiging van de provincie Antwerpen dat dorpen kunnen werken aan hun
veerkracht. Dat wil zeggen dat bewoners en bestuur samen het vermogen
ontwikkelen om met deze evoluties om te gaan op een open, actieve en betrokken
manier. Er bestaat daartoe geen wondermiddel: ieder dorp is anders. De uitdagingen
waar dorpen voor staan, zijn evenwel gelijkaardig. Daarom ondersteunt de Provincie
Antwerpen gemeentebesturen bij het vergroten van de veerkracht van hun dorpen.

2.2 Analysedocument ‘veerkrachtige dorpen’
De eerste stap in het project is de analyse van het dorp, waarvan dit analysedocument
het resultaat is. In dit document worden tien uitdagingen beschreven, die in veel van de
dorpen in de provincie Antwerpen voorkomen. Het document beschrijft in welke mate
deze tien uitdagingen spelen in het dorp Ranst, en doet in die zin dienst als een
“signalisatie-instrument”: het gemeentebestuur krijgt inzicht in de huidige toestand van
het dorp voor die tien uitdagingen. Op basis van deze analyse wordt het gesprek met het
gemeentebestuur en de inwoners gestart.

[afb.: schema van het proces dat in het dorp doorlopen gaat worden]
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2.3 De tien uitdagingen
De tien uitdagingen waar we mee aan de slag gaan, zijn sociaaleconomische
uitdagingen. Ruimtelijke uitdagingen worden niet opgenomen. Niet omdat er
geen ruimtelijke uitdagingen zijn in de dorpen, maar deze vallen grotendeels buiten de
scope van dit project. De tien uitdagingen zijn door de Universiteit Antwerpen
gedistilleerd uit wat organisaties als de VN en de Wereldbank als essentiële wereldwijde
veranderingen aanduiden. Deze veranderingen zijn vertaald naar de lokale context, en
daarna voorgelegd aan gemeenten, provinciale adviseurs, academici en experts uit het
werkveld. Op basis van die gesprekken is deze lijst van 10 uitdagingen samengesteld.

2.4 Informatiebronnen
De tien uitdagingen worden beschreven aan de hand van vier informatiebronnen, die
samengevoegd zijn tot een samenhangende analyse per uitdaging.
-
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Provinciaal beleid: relevante visies of projecten, vaak op bovenlokale schaal, die
ook hun invloed hebben op de lokale context.
Gemeentelijk beleid: relevant beleid, projecten of acties die het lokaal bestuur
reeds uitvoert rond de tien uitdagingen.
Provincie in cijfers: cijfermatige informatie, waar aan de hand van een aantal
vastgestelde indicatoren de tien uitdagingen beschreven worden. De cijfers die
verder in dit document worden gebruikt, komen uit deze dorpenmonitor – indien
een andere bron wordt gebruikt, dan vermelden we die expliciet.
Let op: deze cijfers zijn zoveel als mogelijk gemaakt op niveau van het dorp.
Soms hebben we geen informatie ter beschikking louter over het dorp, maar
bijvoorbeeld wel over de gemeente. In dat geval vermelden we dit expliciet.
Sleutelfiguren: interviews met 6-8 sleutelfiguren per dorp, die vertellen over
hun dorp en de uitdagingen die zij ervaren. Sleutelfiguren zijn geëngageerde
dorpsbewoners met een ruimere blik op het dorpsleven. Door een mix aan
invalshoeken (jong – oud, man – vrouw, nieuwe en oudere inwoners, handelaars,
enzovoort) wordt getracht een zo volledig mogelijk beeld te schetsen over het
dorp.

H3. Introductie RANST
3.1 Gemeente RANST
De gemeente Ranst wordt begrensd door de Grote Schijn in het noorden en de Kleine
Nete in het zuiden. Naast Ranst zelf (oppervlakte: 1028 ha) zijn er nog drie andere
deelgemeenten: Broechem (1174 ha), Emblem (853 ha) en Oelegem (1310 ha). Ranst
ligt nabij Antwerpen (op ongeveer 15km) en Lier (op ongeveer 12 km).
KAART 1: GEMEENTE RANST
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Die gunstige ligging en de goede bereikbaarheid met wagen (nabij E313 en E34) en – in
mindere mate – het openbaar vervoer is een enorme troef voor Ranst. Dat verklaart
deels mee de sterke bevolkingsgroei van de gemeente – in 2019 telt de gemeente iets
meer dan 19.000 inwoners (+36% sinds 1981, +22% sinds 1990). Dat valt ook op in de
evolutie van de bebouwde oppervlakte van de gemeente: van 19% in 1990 naar 26% in
2018.
De gemeente verstedelijkt, maar heeft, onder meer dankzij de kenmerkende fruitteelt,
kasteeldomeinen en bossen (bvb het Zevenbergenbos, het Bos van Ranst) haar landelijk
karakter deels kunnen behouden. Het landschap kenmerkt zich door weiden,
fruitboomgaarden, bossen en kasteeldomeinen.
TABEL 1: Bevolkingsevolutie gemeente Ranst
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
15.881 16.978 17.569 18.160 18.635 19.017 19.428
0% +6,9% +10,6% +14,3% +17,4% +19,7% +22,3%
Bron: Provincie in cijfers/ Statbel.

De bevolkingsdichtheid van Ranst bedraagt 446 inwoners/km², net onder het gemiddelde
van het Vlaamse Gewest (488 inw./km²). Ter vergelijking: de bevolkingsdichtheid van de
provincie Antwerpen is 649 inwoners per km², die van de politiezone Ranst en
Zandhoven is 388 inw/km².
De dichtst bevolkte wijk in Ranst is Zevenbergen met 3.205 inwoners per km², zie kaart
2.
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KAART 2: WOONKERNEN GEMEENTE RANST

Tevreden bewoners
“In Ranst is het plezantst”, aldus deelnemers aan een focusgroep. “Het is een luxe om in
een gemeente als Ranst te mogen wonen, waar nog zoveel ruimte is om te leven, te
wandelen, te spelen. Mooie plekjes als de kerk in Millegem, het Albertkanaal, het
natuurgebied Zevenbergenbos maken het dorp aantrekkelijk. Jammer dat in de kern de
authentieke gebouwen verdwenen zijn. Nieuwbouw zou in lijn moeten komen van een
visie op wat een mooi dorp is”.
In 2017 82% van de inwoners van Ranst aan tevreden te zijn van hun woonomgeving
(survey Gemeentemonitor, Statistiek Vlaanderen). Dit is vergelijkbaar met de 79% voor
het ganse Vlaamse Gewest. Dit resultaat komt overeen met de bevolkingsbevraging
door Public Minds in 2019 waaruit bleek dat Ranst 78,4% scoort bij de bevraagde
burgers (930 inwoners).
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Volgens de survey Gemeentemonitor zijn 67% van de inwoners fier over de gemeente,
wat ongeveer overeenstemt met het Vlaamse gemiddelde (69%). Tot slot lieten 95%
van de inwoners weten graag in Ranst te wonen (bron: Survey Gemeentemonitor,
Statistiek Vlaanderen).

3.2 Het dorp Ranst
Opvallend uit de gesprekken met sleutelfiguren is dat mensen vrij eensgezind aangeven
dat wonen in Ranst “een aanrader is”. Het dorp Ranst kan, samen met Borsbeek en
Wommelgem, gezien worden als “één bebouwde lob die wegebt in het landelijke gebied”,
aldus het gemeentelijke Ruimtelijk Structuurplan. “De Kromstraat – Doggenhoutstraat –
Broechemlei, vertrekkend vanuit de Kempenlaan te Wommelgem vormt de as van deze
lob, waarin ook het cluster Schawijk ligt. Ranst is te beschouwen als laatste kern van
deze lob. De bebouwing is al veel minder dicht dan in de andere kernen (Wommelgem en
Borsbeek)”.1 De wijk Millegem is een gehucht van het dorp Ranst.
Bevolkingstoename Ranst-dorp
Ranst is met 6.276 inwoners en een oppervlakte van 1.028 ha het dichtstbevolkte dorp
van de gemeente. De bevolkingsdichtheid van Ranst - Centrum bedraagt 2.386 inwoners
per vierkante km. In Ranst - Centrum buitengebied is dat 279 inwoners per vierkante
kilometer. Om die reden vragen mensen uit het dorp “om niet alles vol te bouwen”.
TABEL 2: Bevolkingsevolutie Ranst-dorp
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2019
5.188
5.661
5.950
5.967
6.078
6.183
6.276
0% +9,1% +14,6%
+15% +17,1% +19,1%
+21%
Bron: Provincie in cijfers/ Statbel.

1

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, tekstbundel, p. 105. Geraadpleegd via
https://www.ranst.be/product/371/ruimtelijk-structuurplan.
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KAART 3: Bevolkingsdichtheid per gehucht, dorp RANST

Gezinssamenstelling.
In Vlaanderen zien we over het algemeen een sterkere procentuele stijging van het
aantal gezinnen dan van het totaal aantal inwoners. De oorzaak hiervan is een
toenemende gezinsverdunning waardoor vooral de 1- en 2-persoonsgezinnen in de lift
zitten. De toename van 1- en 2-persoonshuishoudens gaat samen met een steeds ouder
wordende bevolking en wijzigende gezinssamenstellingen. Recente studies van Statistiek
Vlaanderen geven aan dat het percentage volwassenen dat met een partner
samenwoont, globaal daalt.

Figuur 1: Evolutie Gemiddelde Huishoudgrootte
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In Ranst zien we dat huishoudens gemiddeld uit 2,39 mensen bestaan, gelijkaardig
aan het provinciale gemiddelde (2,32 inwoner per huishouden). Uit de figuur hierboven
zie je dat dit aantal in dalende lijn is. Omgekeerd zie je een stijgende trend
alleenstaanden in het dorp, zie figuur 2. Het percentage alleenwonenden in het dorp
Ranst bedraagt in 2019 27,1,5% (het provinciale gemiddelde bedraagt 32%). Daarbij
valt op dat vooral in Ranst-centrum dit percentage best hoog is (35,6%).

Figuur 2: Evolutie alleenstaanden

TABEL 3: Leeftijdsklassen Ranst-dorp
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
90-...
0-9 jaar jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
610
620
706
715
755
1057
854
576
284
59
9,78%
9,94% 11,32% 11,47% 12,11% 16,95% 13,69%
9,24%
4,55%
0,95%
Uit een blik op de leeftijdspyramide van het dorp Ranst (tabel 3), valt op dat er een
relatief grote groep 50+-ers wonen in het dorp (45,38% van de bevolking). De
oplopende vergrijzing is een evolutie die een tijdje plaatsheeft, zie figuur 3.

Figuur 3: Evolutie aantal 60+-ers
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Deze oplopende vergrijzing vertaalt zich in een oplopende grijze druk2, die in 2019
35,5% bedraagt voor Ranst-dorp. De ontgroening die algemeen op Vlaams niveau wordt
vastgesteld, treedt dus ook in Ranst-dorp op (zie figuur 5). Op het Vlaamse platteland
ligt dat gemiddelde met 48% trouwens nog een pak hoger3.
Omgekeerd is de groene druk4 in het dorp dalende (figuur 4). In 2019 bedraagt die
33,3% - lager als die van het bestuurlijk arrondissement Antwerpen (40%), het Vlaams
Gewest (37%) en de provincie Antwerpen (38,1%).

Figuur 4: Evolutie groene druk

.

2

Grijze druk: de verhouding tussen de leeftijdsgroep van ouderen (vergrijsde bevolking) en de bevolking op
beroepsactieve leeftijd [ = bevolking 65 jaar en ouder / bevolking 20-64 jaar ]
3
In 2014 woonden zo’n 450.000 60 plussers op het platteland, dit aantal neemt volgens de prognoses van de
Studiedienst van de Vlaamse regering toe tot 615.000 in 2030. Dit is een stijging tot 70% van die grijze druk
voor het Vlaamse platteland.
4
Groene druk is de verhouding van 0 t.e.m. 19 jarigen ten opzichte van 20 t.e.m. 65-jarigen. Het is een
verhouding tussen de actuele en de toekomstige beroepsbevolking.
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Figuur 5: Evolutie grijze druk

3.3 Beleid voor de dorpen
Kernversterking
Zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau wordt een kernversterkend beleid
gevoerd (voor verduurzaming en leefbaarheid van de dorpskernen): voorzieningen en
wonen zoveel mogelijk concentreren in de dorpskern, mét tegelijk aandacht voor
voldoende publieke ruimte en groen in die kern. Die kernversterking dient te gebeuren
met oog voor de schaal en de identiteit van de kern.
Bij het werken aan kernversterking en dorpsontwikkeling is het belangrijk actief te zijn
op het kruispunt van diverse beleidsdomeinen: wonen, ruimtelijke planning, mobiliteit,
detailhandel, klimaat, enzovoort. Al die domeinen zijn in een dorp met elkaar verweven.

Woonbeleid
In het kader van kernversterking richt het woonbeleid van de Provincie zich op densiteit,
connectiviteit, collectiviteit, en duurzaamheid (zie tabel hieronder)5. Door het
woonaanbod divers en betaalbaar te maken, moet het beter afgestemd raken op de
diverse woonwensen en –noden. Een leefbare woonomgeving heeft een gevarieerd
aanbod aan ontmoetingsmogelijkheden in de buurt, met een optimale bereikbaarheid van
woningen en voorzieningen, en gedeelde publieke of semipublieke buitenruimtes.
Pijlers Provinciaal Woonbeleid
Diversiteit: is er een voldoende, een divers en betaalbaar woningaanbod afgestemd
op de woonwensen en –noden van iedereen? Door de bevolkingsgroei en
gezinsverdunning is er nood aan bijkomende woningen. We stellen ook vast dat het
5

Zie https://www.kampc.be/duurzaam/woonbeleid
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huidige woonaanbod onvoldoende rekening houdt met het feit dat
mensen veranderende behoeften hebben in verschillende levensfasen. De
betaalbaarheid van de woonmarkt staat tevens onder druk. Denk maar aan lange
wachtlijsten bij sociale huisvestingsmaatschappijen en huurders die teveel betalen op
de private huurmarkt voor kwalitatief ondermaatse huurwoningen. Tegelijk ontstaan
steeds meer alternatieve woon- en eigendomsvormen zoals co-housing waarop de
huidige reglementering onvoldoende is aangepast.
Densiteit: hoe zorgen we ervoor dat meer mensen op een geconcentreerde manier op
een kleinere bebouwde oppervlakte wonen zonder in te boeten op woon- en
leefkwaliteit? Elke dag verdwijnt er in België 6 ha open ruimte. De Vlaamse overheid
heeft de ambitie dat vanaf 2040 er in Vlaanderen niet meer mag gebouwd worden in
de open ruimte. Dit betekent inzetten op kernversterking: toekomstige woningen
zullen we op een slimme manier moeten realiseren in de centra van onze steden en
gemeenten, in compacte en leefbare wijken. Hoe doen we dat op mensenmaat?
Collectiviteit: hoe zorgen we ervoor dat de beschikbare (semi-)publieke
ruimte optimaal aangewend kan worden en hoe bevorderen we het samenleven?
Inzetten op kernversterking en verdichting impliceert dat mensen samenleven in
compactere woonwijken zonder in te boeten aan leef- en woonkwaliteit. Betrokkenheid
van burgers bij de inrichting van publieke ruimtes is noodzakelijk.
Connectiviteit: kwalitatief wonen impliceert dat maatschappelijke
voorzieningen (werk- kinderopvang – onderwijs –vrije tijd – zorg) bereikbaar zijn. De
ellenlange slierten lintbebouwing in Vlaanderen zijn uniek in Europa. De ligging van
vele woningen op autolocaties heeft mee gezorgd voor een sterke toename van het
autoverkeer en bijgevolg voor dagelijks fileleed en luchtvervuiling. De vergrijzende
bevolking vindt steeds moeilijker toegang tot noodzakelijke voorzieningen. Hierdoor
dienen lokale overheden creatieve oplossingen te zoeken voor hoe ze zorg en andere
maatschappelijke functies organiseren.

Ruimtelijk beleid
Alhoewel ruimtelijke vraagstukken buiten de scope van dit project vallen, is het ruimtelijk
beleid toch een relevant kader waarbinnen deze sociaaleconomische uitdagingen
plaatsvinden. De provincie kent een Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen
(RSPA), waarin de kernen gecategoriseerd worden als hoofddorp of woonkern.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Ranst van november 2006 vormt het
kader voor het ruimtelijk beleid van de gemeente6. In dit GRS is de gemeente Ranst
geselecteerd als hoofddorp type II. Dat wil zeggen dat de mogelijkheid bestaat om een
lokaal bedrijventerrein te ontwikkelen en dat bijkomende woningen enkel kunnen
voorzien worden voor de natuurlijke aangroei binnen de gemeente. Oelegem; Ranst,
Broechem en Emblem zijn geselecteerd als woonkernen.

Identiteit
Dorpen als Ranst kunnen een grote rol spelen in de authentieke beleving van de regio,
als punten op toeristische fiets/wandelroutes en kunnen bijdragen aan het vertellen van
verhalen over identiteit; zowel van het dorp als van de regio. In de gemeente Ranst is
een Raad toerisme die initiatieven neemt om toerisme en recreatie in de gemeente te
promoten. Regionaal vormt Ranst samen met Malle, Zoersel, Zandhoven en Lille het

6

https://www.ranst.be/product/371/ruimtelijk-structuurplan
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toeristisch samenwerkingsverband Land van Playsantiën dat toerisme en recreatie in de
regio verder wil ontwikkelen en promoten. 7
Zo heeft de gemeente toeristische wandelingen ontwikkeld per deelgemeente. Voor het
dorp Ranst brengt het Zevenbergenpad de bezoekers langs beschermde monumenten als
de laatgotische Sint-Pancratiuskerk, het kasteel van Zevenbergen – gelegen aan een
prachtig parkbos/natuurgebied dat de overgang vormt tussen Kempische zanden
leemlagen te vinden zijn met hun respectievelijke plantengroei, en de Gasthuishoeve in
de Schawijkstraat (beschermd monument).
Verder zijn er een aantal evenementen die de identiteit van Ranst onderstrepen, zoals de
kermis de zondag na 12 mei en de laatste zondag van augustus (met de vrijdag ervoor
de jaarmarkt), een boerenmarkt op de laatste zondag van september georganiseerd door
de Landelijke Gilden, de Sint-Antoniusviering in Millegem (januari) en de paardenwijding
aan de kerk van Millegem (eind november).

7

https://www.ranst.be/raad-toerisme-ranst
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H4. Analyse van de 10 uitdagingen
In dit hoofdstuk worden opeenvolgend de volgende tien uitdagingen beschreven:
4.1
Sociale kwetsbaarheid // vereenzaming
4.2
Financiële armoede
4.3
Bereikbaarheid // vervoersarmoede
4.4
Klimaatverandering en energietransitie
4.5
Aanbod basisvoorzieningen
4.6
Economische veranderingen
4.7
Jongeren / vergroening
4.8
Zorg en welzijn (ouderen)
4.9
Woonbehoefte ouderen
4.10 Bestuurskracht
Per uitdaging is het hoofdstuk steeds als volgt opgebouwd:
 Definitie van de uitdaging
 Beschrijving kwetsbaarheid
Welke inwoners van het dorp zijn potentieel kwetsbaar voor deze uitdaging? Wat
maakt het dorp kwetsbaar voor deze uitdaging?
 Elementen van veerkracht
Welke oplossingen kunnen bijdragen aan de veerkracht rond deze uitdaging?
Welke daarvan zijn al aanwezig in het dorp? Op welke manieren draagt het
(gemeentelijk en provinciaal) beleid al bij aan de veerkracht?
 Sleutelfiguren
Input van sleutelfiguren wordt door alle bovenstaande onderdelen heen verwerkt.
 Conclusie
Belangrijkste punten uit bovenstaande samengevat
 Actieplan
Concrete aandachtspunten en ideeën die al naar boven zijn gekomen
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4.1 Sociale cohesie
Sociale kwetsbaarheid is het niet of onvoldoende participeren in sociale verbanden en
het ervaren van een tekort aan contacten en steun, wat kan leiden tot vereenzaming en
uitsluiting (Broese van Groenou, 2011). Vereenzaming is een deel van sociale
kwetsbaarheid.
Vereenzaming gaat over het ervaren van een gemis aan bepaalde sociale relaties
(Broese van Groenou, 2011). Oudere dorpsbewoners die veel thuis zitten, minder mobiel
zijn en geen of onvoldoende contact hebben met anderen voelen zich vaak eenzaam.
Sociale samenhang is een moeilijk te ‘meten’ fenomeen, juist omdat ze vaak achter de
voordeur afspelen. Om hier toch een zicht op proberen te krijgen, kan gestart worden
met het in kaart brengen van (meetbare) doelgroepen die een hoger risico op sociale
kwetsbaarheid of vereenzaming kunnen hebben. Dit zijn onder andere:
eenpersoonshuishoudens, alleenwonende ouderen en inwoners met een herkomst van
buiten de EU.
Voorafgaandelijk: sleutelfiguren geven aan dat het dorp niet meer de plek is waar
iedereen elkaar nog kent. “Ranst is een typevoorbeeld van een slaapdorp. Er zijn best
wat verschillende groepen in het dorp, denk maar aan de verenigingen met de klassieke
achterban waar nieuwe bewoners vooral via informele contacten zoals wijkfeesten elkaar
leren kennen. Om een dorpsgevoel te krijgen, zullen we nieuwe recepten moeten
aanroeren”.
Aantal eenpersoonshuishoudens in Ranst-dorp
Zo is het percentage alleenwonenden in het centrum van Ranst 30,8%, en 20,2% in het
buitengebied van het dorp Ranst (cijfers 2019). Dat is lager dan het het
arrondissementele gemiddelde (35,9%), het provinciale gemiddelde (33%) en het
gemiddelde van het Vlaamse gewest (31,7%).
TABEL 4: Eénpersoonshuishoudens in het dorp Ranst
2000
2005
2010
Aantal
Eénpersoonshuishoudens
Ranst
450
534
584
% alleenwonenden 186,8%
7,5%
8,5%
64 jaar
% alleenwonenden 75+
39,5%
39%
31,9%

2015

2019

643
9,4%

695
9,7%

31,1%

30,7%

Als we in Ranst-dorp kijken naar het aandeel alleenwonenden van 18 tot 64 jaar, dan zie
je dat dit aandeel toeneemt (zie tabel 4). Dit aandeel is wel lager als het
arrondissementele gemiddelde (16,2%), dat van de provincie (14,3%) en het Vlaamse
Gewest (13,1%). Wat het aandeel alleenwonende 75-plussers ten opzichte van het totaal
aantal 75-plussers betreft, zie je een dalende evolutie. Momenteel is dat aandeel in
Ranst-dorp lager dan dat van het arrondissement Antwerpen (36,1% in 2019) en het
provinciale gemiddelde van 35%) (zie verderop, 4.8.).
Personen met een herkomst van buiten de EU
Inwoners van buiten de EU kunnen geconfronteerd worden met moeilijkheden in het
dagelijkse leven door bijvoorbeeld het ontbreken van een sociaal netwerk, het niet
spreken van de taal en andere culturele barrières. Een hoger aandeel inwoners van
buiten de EU kan duiden op een hoger risico op sociale kwetsbaarheid. Anderzijds kan
een hoger aandeel inwoners van buiten de EU ook duiden op een sterke aanwezige
gemeenschap en/of ondersteuning, waardoor het risico op sociale kwetsbaarheid kan
afnemen.
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Het aandeel van mensen van buitenlandse herkomst in het dorp Ranst stijgt, net als
in de rest van Vlaanderen (zie tabel 5). In Ranst-centrum gaat het om 11%, in het
buitengebied om 5,8% (in 2019). Dit aantal is wel duidelijk lager dan dat van het
arrondissement Antwerpen (35%), de provincie Antwerpen (28%) en het Vlaamse
Gewest (22%). Inwoners van niet-Belgische herkomst, zijn in Ranst in de eerste plaats
afkomstig uit Nederland (zie tabel 6). “We zijn nog een wit dorp, ik zie hier weinig
allochtonen”, aldus een sleutelfiguur. In het dorp Ranst zijn er overigens geen
opvangplekken voor vluchtelingen (wel in Oelegem (7) en Broechem (ca 400)).
Tabel 5: Herkomst & Nationaliteit
Dorp Ranst-Centrum
2002
niet-Belgische huidige nationaliteit
(t.o.v. inwoners) [%]
niet-Belgische geboortenationaliteit
[aantal]
niet-Belgische geboortenationaliteit
(t.o.v. inwoners) [%]
niet-Belgische herkomst [aantal]
niet-Belgische herkomst (t.o.v.
inwoners) [%]

2019
0,9

Dorp Ranst
Buitengebied
2002
2019
4,1
1,4

88

266

47

83

2,4

7,0

2,0

3,4

154
4,1

418
11,0

81
3,5

142
5,8

Tabel 6: Herkomst (%)

Belgische herkomst (t.o.v. inwoners)
Nederlandse herkomst (t.o.v. inwoners)
Franse herkomst (t.o.v. inwoners)
Noord/West-Europese (EU) herkomst (t.o.v.
inwoners)
Oost-Europese (EU) herkomst (t.o.v.
inwoners)
Oost-Europese (niet-EU) herkomst (t.o.v.
inwoners)
ander rijk OESO land herkomst (t.o.v.
inwoners)
Maghreb herkomst (t.o.v. inwoners)
Turkse herkomst (t.o.v. inwoners)
Afrikaanse herkomst (t.o.v. inwoners)
Aziatische herkomst (t.o.v. inwoners)

RanstRanst
Centrum Buitengebied
89,0
94,2
2,3
2,8
0,2
0,3
0,5
0,3
1,3

0,4

0,8

x

0,2

0,3

1,7
0,2
0,6
1,6

0,6
x
x
0,5

Elementen van veerkracht: Verenigingsleven
Dat Ranst de voorbije jaren meer inwoners telt, heeft uiteraard zijn impact op de
samenhang van het dorp. “We kennen elkaar niet meer zoals vroeger. Ranst is te groot
geworden”, zegt een sleutelfiguur. “We kennen de onmiddellijke buren, en je ziet dat
bijvoorbeeld ook de oudere inwoners elkaar nog kennen. Of aan de schoolpoort leer je
mensen kennen, via een vereniging ook. Maar als je niet of niet meer in dat circuit zit, is
het moeilijker om in contact te blijven met je dorpsgenoten”. Anderzijds geven mensen
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1,8

aan dat het positief is dat er diverse initiatieven zijn – zowel door de gemeente als door
mensen zelf georganiseerd – die het dorpsleven verrijken. Zo is de bibliotheek en het
bibcafé een mooi initiatief dat door de Ranstenaren wordt geapprecieerd.
In Ranst is bovendien er een divers verenigingsleven, dat ook erg geapprecieerd wordt
door de sleutelfiguren: Scouts, Chiro, Femma, KVLV, KWB, OKRA, een tennisclub,
voetbalclub KFC Ranst, zaalvoetbalclubs (Solona en ZVC Ranst) een korfbalclub (Sparta
Ranst, in Millegem), Sint-Ceciliakoor, een Harmonieorkest (de Nachtegaal), fotokring
Dafora, Davidsfonds, LO Pétillante (in Broechem, gericht op heel Ranst, multiculturele
organisatie), Rap op Stap Ranst (vrijwilligerswerking rond thema armoede), Velt afdeling
Ranst, Heemkundige kring, … . Verder zie je stilaan meer straat- of wijkverenigingen
ontstaan.
Volgens de bevolkingsbevraging door Public Minds in 2019 is 40% van de bevolking lid
van een verening. Zij die geen lid zijn, geven “gebrek aan tijd en interesse” op. Of zijn
elders actief. Zeker sportclubs doen het in verhouding goed (een trend die in andere
dorpen ook terugkomt). Tegelijk bleek uit deze enquête dat het aanbod aan
vrijwilligerswerk in Ranst heel minimaal bekend is.
De bevraagde jongeren van de scouts geven aan dat er voor de jeugd eerder weinig
(culturele) activiteiten zijn, maar ze geven aan dat het voor jonge gezinnen met kinderen
heerlijk wonen in het dorp doordat er zoveel voorzieningen zijn, en door de goede ligging
van het dorp.
Goede ontmoetingsplekken in het dorp zijn er nog wel:
•
Bib donderdagvoormiddag café(alleenstaande mannen komen hier ook)
•
Koffiehuis zoete zonde (vooral vrouwen)
•
Sol sleutel (het dorpscafé)
•
Het Gildenhuis
•
Een seniorenontmoetingsplaats
•
Petanqueterreinen
Verder zijn er, zoals vermeld, diverse evenementen in het dorp, zoals straat-en
buurtfeesten, lichtjesloop, een dorpskoers, de jaarmarkt, een boerenmarkt.

Elementen van veerkracht: Veiligheidsgevoel is over het algemeen positief
Uit de bevolkingsbevraging door Public Minds blijkt ook dat Ranstenaren over het
algemeen zich best veilig voelen – (slechts?) een 10% van de respondenten liet verstaan
dat ze zich onveilig voelen. Het zijn vooral de oudere inwoners die aangeven zich niet
(helemaal) veilig te voelen. Er is een Buurtinformatienetwerk (BIN) in Ranst dat ook best
goed gekend is. Opvallend is ook dat 1 op de 3 respondenten aangaf dat ze de wijkagent
kennen – in het dorp Ranst is dat trouwens 1 op de 2.
Beleid
De provincie Antwerpen werkt vanuit diverse invalshoeken aan deze uitdaging:
Vanuit het provinciaal woonbeleid is er aandacht voor de kwaliteit van
woonomgeving voor iedereen, o.a. door ruimte voor ontmoeting en sociale
samenhang.
Vanuit het provinciaal plattelandsbeleid worden projecten rond deze uitdaging
gesteund via plattelandssubsidies 8 rond het thema plattelandsarmoede.

8

Vind hier meer informatie over plattelandssubsidies:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dlp/plattelandsbeleid/plattelandsontwikkelingsprojecten.html
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-

Vanuit het beleid rond sociale economie werkt de provincie aan een inclusieve
economie: een economie waar sociale- en reguliere economie geïntegreerd zijn,
met passend werk voor iedereen. Daarnaast stimuleert de provincie
samenwerking tussen sociale economie en de welzijns- en zorgeconomie. Ook
biedt de provincie ondersteuning, advies en begeleiding voor lokale besturen die
meer willen doen rond sociale economie.

Conclusie
-

In Ranst is er een behoorlijk groot en divers aanbod aan verenigingen die vaak
ook goed draaien.
Wijkverenigingen en sportclubs nemen stilaan de rol over van het klassieke
middenveld in een dorp (zoals KWB, KVLV en OKRA).
Aanbod vrijwilligerswerk is te weinig bekend in Ranst.
Jongeren missen activiteiten op hun maat.
Er is een groeiend aantal bewoners, en er is ook meer diversiteit in het dorp. Het
is een aandachtspunt om met die twee tendensen om te springen.
Het aantal alleenwonenden stijgt. Zeker ook het aandeel alleenwonende 75-+ers.

Actielijst
Aandachtspunt
Aanbod vrijwilligerswerk is te
weinig bekend in Ranst.
Jongeren missen activiteiten op
hun maat.
Er is een groeiend aantal
bewoners, en er is ook meer
diversiteit in het dorp. Het is een
aandachtspunt om met die twee
tendensen om te springen.
Beleid inzake alleenwonenden
uitbouwen
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Actie

Wie neemt
op?

Termijn?

4.2 Financiële armoede
Financiële armoede gaat over of mensen al dan niet in hun levensonderhoud kunnen
voorzien (Mathijssen, 2012). Armoede gaat om een meervoudige sociale uitsluiting. Zo is
werkloosheid slechts één van de kenmerken van armoede. Sociale vereenzaming,
gebrekkige kwaliteit van huisvesting, beperkte participatie aan het maatschappelijke
leven, schulden, … zijn allemaal aspecten van armoede. Deze vormen van uitsluiting
versterken elkaar vaak, en maken dat het voor mensen in armoede niet eenvoudig is om
op eigen kracht die uitsluitingen te overbruggen.9

Kwetsbaarheid
Om te meten hoeveel mensen rond moeten komen met een beperkt inkomen, kijken we
- voor de -65 jarigen – in de eerste plaats naar de verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering (zowel titularissen als personen ten laste) als indicator. Voor de 65plussers gebruiken we IGO/GIB10 als indicator. De verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering maakt de gezondheidszorg goedkoper voor personen met een
laaginkomen. Deze tegemoetkoming is daardoor geschikt om een inschatting te maken
van de groep met een laag inkomen en de personen die daarvan ten laste vallen.

Figuur 6: Verhoogde Tegemoetkomingen

9

Lees meer over plattelandsarmoede in de publicatie van Dr. Carmen Mathijssen, “Plattelandsarmoede in
Vlaanderen en Wallonië” (2012). Vrij te raadplegen via
https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/plattelandsarmoede-in-vlaanderen-en-wallonie-2012
10
Personen met een Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) of een Gewaarborgd Inkomen voor Bejaarden
(GIB). De IGO/GIB is een minimuminkomen voor ouderen die niet over voldoende bestaansmiddelen
beschikken. Het GIB wordt sinds 2002 geleidelijk aan vervangen door de IGO. Meestal gaat het om een toeslag
bovenop het pensioen, zodat men een bedrag bekomt dat vergelijkbaar is met het leefloon. Het wordt
toegekend aan personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt maar die door omstandigheden
geen of geen voldoende loopbaan hebben kunnen opbouwen.
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In de gemeente Ranst (er zijn hierover geen cijfers op niveau van het dorp) is het
percentage mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming beduidend
lager dan op provinciaal of Vlaams niveau. Die vaststelling sluit ook aan bij hoe
sleutelfiguren het aanvoelen in het dorp Ranst. Die mensen geven aan geen mensen te
kennen in armoede. Zo gaven de leiding van de scouts aan dat er bij hun geen gebruik
wordt gemaakt van de optie om verminderd inschrijvingsgeld te betalen.
Als we kijken naar hoeveel geboorten er zijn in kansarme gezinnen 11 in Ranst (ten
opzichte van het totaal aantal geboorten), dan zijn er dat ongeveer 8% (het provinciale
gemiddelde bedraagt 14%). Dat provinciale en arrondissementele gemiddelde ligt hoger
tgv de nabijheid van steden, zeker Antwerpen. Vanuit plattelandscontext bekeken, is dit
cijfer relatief hoog.

Figuur 7: Geboorten in kansarme gezinnen

In vergelijking met de buurgemeenten, scoort de gemeente Ranst op de
welvaartsindex12 (cijfers 2017) met 120 beduidend hoger dan het gemiddelde van het
arrondissement Antwerpen (100) en dat van de provincie Antwerpen (105).
Het percentage alleenstaande ouders met minstens 1 minderjarig kind (t.o.v. alle
huishoudens) bedraagt 3,3% in het dorp Ranst. Ter vergelijking: voor de hele gemeente
Ranst is dat 3,5%, voor het arrondissement Antwerpen is dat 4,7%, in de hele provincie
is dit 4,3% en in het Vlaamse Gewest is dit 4,1%.

11

Volgens Kind en Gezin is kansarmoede een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om
voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid,
huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op
verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële. Meer concreet zijn de door Kind en Gezin
gehanteerde criteria voor een gezin met een geboorte: het maandinkomen van het gezin, de arbeidssituatie
van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling van de kinderen, en de gezondheid.
Wanneer een gezin op minstens 3 van deze criteria zwak scoort, wordt het als kansarm beschouwd.
12
De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt
berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking
met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen
lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde.
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Hierboven (paragraaf 3.2.) zagen we al dat er een stijgende trend is van alleenstaanden
in het dorp. Dat percentage in het dorp Ranst bedraagt in 2019 27,1,5% (het provinciale
gemiddelde bedraagt 32%). Daarbij valt op dat vooral in Ranst-centrum dit percentage
best hoog is (35,6%).
Plattelandsarmoede: verborgen armoede
We kunnen er niet omheen: de armoedecijfers stijgen meer en meer, ook op het
platteland. In de steden komen we armoede letterlijk tegen op de straat. Op het
platteland daarentegen blijft deze eerder verdoken.
Specifiek aan armoede op het platteland zijn volgende, vaak samenhangende,
problemen:
-

-

-

-

-

-

Plattelandsarmoede is onzichtbaar door de meer geografische spreiding in een
dorp, maar ook door de schaamte van mensen in armoede wegens minder
anonimiteit dan in de stedelijke context.
Terugtredende diensten en voorzieningen. Economische schaalvergroting
maakt dat publieke en commerciële voorzieningen zich meer vestigen in
centrale plaatsen.
Vervoersafhankelijkheid en vervoersarmoede. Het is de armste
bevolkingsgroep die zich het minste, minder snel en met kleiner bereik
verplaatst. Voor sommige mensen wordt de bereikbaarheid van verder
afgelegen voorzieningen steeds minder vanzelfsprekend.
Onderbescherming en beperkte bestuurskracht van gemeenten en OCMW’s
op het platteland, onder meer door een kleiner fiscaal draagvlak en minder
economische activiteiten.
Woonnoden op het platteland voor huurders en eigenaars. De koop- en
huurprijzen zijn in ons land de laatste jaren gestegen, terwijl de
gezinsinkomsten niet proportioneel stegen. Het deel van het gezinsbudget dat
dient voor woonkosten, is daarmee vergroot. Sommige mensen worden zo
verplicht om te verhuizen naar ‘goedkopere’ gemeenten verder weg van de
steden. Daar heeft het bestaande aanbod vaak onvoldoende kwaliteit,
bijvoorbeeld door groot energieverlies. Op het platteland is bovendien slechts
een beperkte huurmarkt voor mensen met een beperkt budget. Voor kwetsbare
groepen is de toegang tot de private huurmarkt problematisch.
Precaire arbeidsmarkt op het platteland. De structuren van publieke en
commerciële diensten zijn kleinschaliger dan in gebieden met hogere
bevolkingsdichtheid, en hebben bijgevolg ook minder nood aan werknemers.

Kwetsbare plattelandsbewoners zijn:
Ouderen. De vergrijzing veroorzaakt een toenemende vraag naar zorg op het
platteland. Daarbij komt dat informele zorgverlening en mantelzorg
tegenwoordig minder vanzelfsprekend zijn, en onder druk staan. Dit zorgt voor
een toenemende vraag naar professionele zorg. Voor senioren op het platteland
zijn thuiszorg, gezinszorg, maaltijden aan huis essentieel om in hun eigen huis
te kunnen blijven wonen.
Jongeren en kinderen. Er is een groep maatschappelijk kwetsbare jongeren
op het platteland, die hun schoolopleiding niet afmaken en weinig of geen
perspectief op werk hebben. Daarnaast zijn er in dorpen kinderen en jongeren
die in generatiearmoede opgroeien.
Alleenstaande ouders, eenpersoonshuishoudens
Landbouwers en zelfstandigen in moeilijkheden. Dit komt onder meer
door onregelmatige inkomsten en steeds lagere voedselprijzen, en door de
grote investeringsnoden. De opeenvolgende crisissen en ziektes
(dollekoeienziekte, dioxinecrisis, mond- en klauwzeer…) zorgden voor minder
inkomsten en voor een twijfelachtig publiek imago. Een bijkomend aspect van
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kwetsbaarheid is dat bij veel landbouwbedrijven de bankrekeningen van het
gezin en van het bedrijf niet gescheiden zijn. Bij moeilijkheden in het bedrijf
wordt er soms bespaard op het gezinsbudget, zelfs tot nadeel van de kinderen
in deze gezinnen.

Elementen van Veerkracht
Als we kijken naar de aanwezige capaciteit om mensen in armoede op te vangen, neemt
het OCMW een belangrijke rol in. Het aanbod – waaronder schuldbemiddeling,
budgetbeheer, leefloon, hulp bij huisvesting in geval van nood, verlaagd tarief voor
elektriciteit en gas … is centraal door de gemeente geregeld. Er is een sociaal restaurant
in Lier (Sociaal Restaurant Kome Neten), waar inwoners van Ranst met een “Knoeselpas”
tegen een lage bijdrage terecht kunnen. De Knoeselpas is een kortingpas die uitgereikt
wordt aan personen met een laag inkomen.13 Dit gebeurt vanuit de werking van “Werelddelen”, een vrijwilligersvereniging die zich inzet rond kansarmoede. Deze groep is de
welzijnsschakel voor Ranst. Zij organiseren onder meer begeleiding van gezinnen op weg
naar diensten en organisaties, en geven juridisch advies. Verder organiseren ze de
Sociale Winkel De Loods14 waar mensen met een laag inkomen materiële hulp kunnen
ontvangen; Meer info via http://wereld-delen.be/. Verder organiseren deze mensen
regelmatig de ontmoetingsgroep de Knoesels.
Verder is er ook de facebookpagina “Ranst Geeft!”.
Ook kan voor mensen in armoede energie-armoede een reëel probleem zijn, dat zal in de
toekomst alleen maar meer worden. Kamp C (centrum voor duurzaam bouwen) werkt
hierrond met het project ‘Energiemeesters’, bedoeld om via huisbezoeken en adviezen de
energierekening van inwoners naar beneden te krijgen. Ook loopt het project ‘Goed Plan’
in Heist en Herselt, op initiatief van de OCMW’s in samenwerking met Kamp C. Hier wordt
bouwtechnisch advies gegeven aan verhuurders van huurwoningen.

Conclusie
-

-

13

Armoede is niet meteen naar voren geschoven als eerste aandachtspunt in Ranst.
Als er al een probleem met armoede is, blijft die verborgen. Uit de cijfers blijkt
wel dat er een 8% van de kinderen in generatiearmoede opgroeit. Dit is een
aandachtspunt.
Vrijwilligerswerking Wereld-delen biedt heel wat diensten aan aan mensen in
armoede.

http://wereld-delen.be/materiele-hulp/voordelenbureau-de-kers/knoeselpas/
Van den Nestlaan 104 (b) (1ste hangar op het domein rechts) Ranst (Broechem), Open op dinsdag en
woensdag voor het sociaal winkelen van 10 tot 12 uur en verder op afspraak. Contact: 0491 07 87 51 of
sowideloods@gmail.com.
14
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4.3. Bereikbaarheid // Vervoersarmoede
De bereikbaarheid van een dorp wordt bepaald door het gemak waarmee dorpsbewoners
hun bestemming kunnen bereiken. Bereikbaarheid is in grote mate afhankelijk van de
ruimtelijke inplanting van wonen, voorzieningen etc. (Planbureau voor de Leefomgeving,
2015). De verspreide bebouwing op het platteland vergroot de
bereikbaarheidsproblematiek.
Afhankelijkheid van collectief of aangepast vervoer in combinatie met slechte
bereikbaarheid van bepaalde bestemmingen, maakt uiteenlopende groepen mensen
vervoersarm. De ernst van vervoersarmoede neemt toe naarmate men meer
zorgbehoevend of armer is (Mobiel 21, 2015).
Overzicht bereikbaarheid
De dorpskern van Ranst ligt op ongeveer 8 km. van Lier, en 12 km van Antwerpen. De
ligging bereikbaarheid van het dorp is best gunstig. Wel valt op dat de auto beduidend
meer wordt gebruikt dan andere vervoersmiddel, zie tabel 7. Dit heeft onder meer te
maken met het gegeven dat meer dan 80% van de Ranstenaren op meer dan 6 km
wonen van hun werk.
Tegelijk merken we in de cijfers dat in Ranst de fiets steeds meer gebruikt wordt.
Volgens het onderzoek van Public Minds gebruiken 74% van de Ranstenaren de fiets
frequent (wat nog steeds minder is dan de auto, die 92% scoort).
TABEL 7: Verplaatsingen voor woon-werk of woon-school – gemeente Ranst
Te voet
Fiets
Openbaar Auto
ander
vervoer
Ranst
2%
23%
13%
60%
2%
Vlaams Gewest
4%
16%
16%
59%
4%
Bron: Survey Gemeentemonitor, 2018
AUTO:
Met de auto is Ranst in principe zeer goed bereikbaar: de (drukke) N116 (Gewestweg
die Antwerpen met Nijlen verbindt) loopt door het dorp, op het oude tracé van de weg
Antwerpen-Herentals. Die kruist in het centrum met de Ranstsesteenweg richting Lier.
Verder loopt de E313/E34 door het dorp. De gunstige ligging van Ranst brengt aan de
andere kant ook best wat sluipverkeer en files met zich mee, geven sleutelfiguren aan.
Een analyse van de toekomstige verkeersstromen in de Middenkempen in de
mobiliteitsstudie Middenkempen15 uit 2018 – een bovengemeentelijke
mobiliteitsvisie getrokken door de provincie Antwerpen – toonde aan dat nieuwe
weginfrastructuur niet de oplossing is. De files, zowel op de E34 als E313, worden
alleen maar langer, met gevolg dat het gebied tussen deze autosnelwegen steeds meer
sluipverkeer zal moet slikken. Het doorgaande vrachtverkeer en het sluipverkeer willen
we uit de dorpskernen weren. Dit verkeer, dat niet in de Middenkempen zelf moet zijn,
moet gebruik maken van de snelwegen Antwerpen-Hasselt (E313), AntwerpenTurnhout (E34) en de Kempische Noord-Zuidverbinding (N19/N19g). Dat kan onder
meer door het invoeren van een verbod op de lokale wegen voor vrachtverkeer van
meer dan 3,5ton dat geen herkomst of bestemming in de Middenkempen heeft.

15

Voor meer informatie: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienstmobiliteit/mobiliteitsplanning/mobiliteitsstudies/middenkempen.html
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Autobezit
Zowat iedereen in het dorp heeft ook een wagen, en zoals de tabel hierboven duidelijk
maakt: die wordt ook beduidend meer gebruikt dan andere vervoersmiddelen om woonwerk en woon-school verplaatsingen te doen. “Je moet een auto hebben om wat
comfortabel te leven. Het huis aan huis bezorgen bestaat ook niet meer”, aldus een
sleutelfiguur.
Volgens de Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid hebben 97% van de inwoners
van de gemeente Ranst in hun gezin minstens één wagen (gemiddelde Vlaams Gewest:
92%, cijfers 2018).
Autodelen is – net als in de rest van de Kempen – in Ranst nog maar een marginaal
verschijnsel. Volgens het onderzoek van Public Minds uit 2019 heeft 3 op de 4 bewoners
van gemeente Ranst geen interesse. Het zijn vooral jongeren die wel interesse hebben.
OPENBAAR VERVOER: In Lier en Antwerpen-Berchem kan je de trein nemen. Mensen
uit Ranst verkiezen het nabijer gelegen Lier, maar ervaren het busverkeer naar Lier als
niet goed. “Een betere doorstroming naar Lier is noodzakelijk voor ons dorp”.
Er zijn verbindingen naar Lier, Herentals en Antwerpen (naar Berchem-station; vroeger
ging er een bus naar de Rooseveltplaats, maar die is er niet meer, hetgeen sleutelfiguren
betreuren). De bus komt vaak niet op tijd, aldus sleutelfiguren. Omdat Ranst best wel
wat mobiliteitsproblemen heeft, wil het gemeentebestuur wil haar burgers stimuleren om
de bus te nemen. Helaas is de dienstverlening van de Lijn niet al te best, aldus
sleutelfiguren. “Enkel wie in de kern woont is bereikbaar”, aldus een sleutelfiguur. Dit
aanvoelen wordt ondersteunt door de Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid: 42%
van de inwoners van de gemeente Ranst vinden dat er voldoende openbaar vervoer is in
hun buurt (tegenover 64% voor het hele Vlaamse Gewest). Maar aan de andere kant:
42% vindt niet dat er voldoende openbaar vervoer is (gemiddelde Vlaams Gewest: 24%,
cijfers 2017). Het onderzoek van Public Minds geeft aan dat 59% een tekort aan
openbaar vervoer ervaart. Indien er een beter openbaar vervoersaanbod zou zijn, zouden
ook meer mensen de auto laten staan. Dat vraagt onder meer betere aansluitingen, en
een grotere frequentie aan bussen.
In de mobiliteitsstudie Middenkempen wordt daarom onder meer geijverd voor:
Tramverlenging Wommelgem tot Q8, waarbij missing link moet weggewerkt
worden tussen Ruggeveldlaan en premetro om te kunnen functioneren als
sneltram. Het is een piste waar ook een aantal sleutelfiguren over spraken:
“waarom geen tram tot in Ranst? Dat levert zeker milieuwinst op. Daarbij moet
wel goed worden nagedacht over het effect ervan op de ruimtelijke ordening”.
Overstappunt snelbus/tram Q8 en P+R. Doorgroeiscenario naar Oelegem thv afrit
P+R en overstap snelbus op sneltram. Vervolgens richting Zoersel – Malle via
N14.
Verlenging tram Deurne – Ranst op de N116
FIETS
De fiets kan, naast collectief vervoer, een duurzaam alternatief zijn om je te verplaatsen.
Vanuit het fietsfonds (Vlaamse en provinciale subsidies) zijn er projecten lopend rond de
aanleg en verbetering van bovenlokale fietsinfrastructuur. Een Vlaams onderzoek naar
verplaatsingsgedrag leert dat we voor net geen 13% van onze verplaatsingen een beroep
doen op de fiets. 70% van de fietsverplaatsingen zijn korter dan 3 km, en over afstanden
langer dan 10 km wordt bijna niet gefietst.16 Tenzij dat fietsers in hun buurt een
fietsostrade of kwalitatieve fietsroute vinden. Dan stijgt de gemiddelde afstand die een
fietser aflegt tot 15 km voor een enkele rit.

16

https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
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Met de opkomst van de elektrische fiets kunnen grotere afstanden op een kortere tijd
en met een kleinere inspanning worden afgelegd. De fiets kan zo meer en meer de
concurrentie met de auto aangaan, zeker in filegevoelige gebieden. Het aantal e-fietsen
neemt toe in het dorp, er wordt steeds meer gefietst, ook voor woon-werkverkeer.
In 2017 hadden 94% van de inwoners van de gemeente Ranst in hun gezin minstens 1
fiets en 26% hadden een elektrische fiets.
TABEL 8: Aandeel van de inwoners van Ranst dat het voorbije jaar de fiets heeft
genomen voor korte afstanden
2017
Nooit of uitzonderlijk
Minstens maandelijks Minstens wekelijks
Ranst
29%
25%
46%
Vlaams Gewest
39%
22%
38%
Bron: Survey Gemeentemonitor, 2017
VEILIGHEID VOOR DE FIETSER:
Volgens sleutelfiguren kan de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers beter in het
dorp. “Zeker buiten de kern ontbreekt het aan veilige fietspaden en voetpaden, alsook
zebrapaden. Er liggen nog teveel “moordstrookjes” voor fietsers. In de woonwijken wordt
er vrij hard gereden, bijvoorbeeld in de Boerenkrijglaan. Maar vooral de Herentalsebaan
blijft een pijnpunt”.
In diezelfde lijn gaven respondenten in het onderzoek van Public Minds aan dat de
aanpak van fiets- en voetpaden dé topprioriteit is op het vlak van verkeer en mobiliteit.
Ook uit de Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid blijkt dat slechts 49% van de
inwoners van de gemeente Ranst vindt dat het veilig is om te fietsen in hun gemeente
(gemiddelde Vlaams Gewest: 52%, cijfers 2017), en 42% vindt dat er voldoende
fietspaden zijn in Ranst. 39% vindt dat de fietspaden niet in goede staat zijn in de
gemeente. 53% vindt dat het veilig is voor hun kinderen om zich te verplaatsen in de
gemeente Ranst.17
Op het grondgebied van de gemeente Ranst ligt zo’n 69 kilometer aan bovenlokale
fietspaden. Deze scoren met 6,4/10 net iets boven het provinciale gemiddelde van 6/10
bij de Provinciale Fietsbarometer18. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte
van 6 kilometer krijgt een gemiddelde eindscore van 4/10 tegenover 3,9/10 voor het
provinciale gemiddelde. De eindscores van de fietspaden liggen met hun gemiddelde van
6,4/10 relatief hoog in Ranst. De steenwegen, zoals de Kesselsesteenweg, scoren het
laagst. Het Safipad en de jaagpaden langs het Albert- en Netekanaal scoren het hoogst.
Ondanks de mooie eindscore is er in Ranst nog werk aan de winkel. Zo zijn de fietspaden
op de Zandhovensesteenweg te smal en niet afgescheiden van de rijbaan. Ook de
Kesselsesteenweg scoort met 3,5/10 onder het gemiddelde. Daar zijn de fietspaden op
het brugdek sterk verouderd.
Een uitloper daarvan is dat sleutelfiguren melden dat verkeersveiligheid in de dorpskern
beter kan. “Er wordt hier best wel snel gereden in het centrum. Zeker aan de kruispunten
is dat een probleem”. De verkeersveiligheid bepaalt mede de aantrekkelijkheid van
verplaatsen. “We moeten onze (klein)kinderen zonder begeleiding naar school kunnen
17

https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Ranst.pdf
De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het
fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één
voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete
aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van
de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer
(fiets)veiligheid en comfort bieden. Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website
via https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-mobiliteit/fietsbeleid/fietsbarometer.html. Je
kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de gemeente Ranst ook opvragen via
het contactformulier van Steunpunt Fiets.
18

29

laten gaan. Veel mensen rijden 50km/u en meer, ook in de woonwijken. Kijk eens hoe ze
dat in Gent hebben gedaan. Daar zijn de mensen tevreden over”.
Een sleutelfiguur suggereerde om – tijdens de winterperiode – extra aandacht te
besteden aan het sneeuwvrij maken van fietspaden.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal ongevallen in Ranst schommelt:
TABEL 9: Aantal Verkeersongevallen (Ranst)

Bron: ADS, Statistiek Vlaanderen
Voor mensen die een auto hebben, is verplaatsen vaak vanzelfsprekend. Voor sommigen
is het nemen van de auto echter niet vanzelfsprekend, vanwege vervoersarmoede. De
risicogroep hiervoor zijn met name ouderen die niet meer mobiel zijn, maar ook mensen
in armoede die niet de financiële mogelijkheden hebben om zichzelf (met de auto) te
verplaatsen. Zij zijn sterk afhankelijk van aangepast vervoer, zoals de Minder Mobiele
Centrale (MMC). Volgens een sleutelfiguur zou die goed werken in Ranst.

Conclusie
-

-

De auto is nog steeds (overduidelijk) koning in Ranst.
De alternatieven zijn niet even goed: het aanbod van de Lijn is te weinig frequent,
te weinig aansluitingen met andere verbindingen en te weinig betrouwbaar.
Fietsen zit in de lift, maar veel mensen geven aan dat de verkeersveiligheid voor
zwakke weggebruikers beter moet, zowel infrastructureel (meer veilige
fietspaden) als in gedrag (teveel snel verkeer in woonwijken).
Vervoersarmoede is ook in Ranst een aandachtspunt.

Actielijst
Aandachtspunt
Autodelen beter bekend maken
Bijkomende vrijwilligers minder
mobielencentrale.
Betere fietsinfrastructuur
Hogere pakkans voor
snelheidsovertreders
Aanpak sluipverkeer, weren van zwaar
vrachtverkeer uit het centrum
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Actie

Wie neemt
op?

Termijn?

4.4 Klimaatverandering en energietransitie
Klimaatverandering, de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange
periode, uit zich in dorpen in Vlaanderen in de vorm van nattere winters en warmere,
drogere zomers. Dit heeft een invloed op het dagelijkse leven in de dorpen. De
klimaatverandering leidt tot meer overstromingen, langere periodes van droogte en
hittegolven (Vlaamse Milieumaatschappij, 2015).
Klimaatverandering heeft verder gevolgen in dorpen in de vorm van onder andere
overstromingen en langere periodes van droogte en hitte. Oudere mensen en jonge
kinderen hebben vaak sneller last van deze gevolgen, dat is ongeveer 1/3 e van de
bevolking. Ook in Ranst is er, ten gevolge van fellere regenbuien, al
overstromingsoverlast geweest. Op deze twee kaarten kan je zien dat een belangrijk deel
van Ranst overstromingsgevoelig is. Bij hevige regenbuien, zijn bepaalde delen van het
dorp gevoelig voor wateroverlast. De gemeente Ranst heeft een overstromingsbeleid om
hieraan te werken.

Energietransitie gaat over het maken van de overstap van fossiele brandstoffen naar
volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Dit is nodig omdat de
voorraad fossiele brandstoffen eindig is en de ontginning en het gebruik ervan belastend
zijn voor het milieu (Vlaamse Milieumaatschappij, 2015). De energietransitie is relevant
voor dorpen omwille van de verspreide bebouwing die veel verplaatsingen genereert en
het type bebouwing dat vaak een hoog energieverbruik heeft.
Globaal gezien kent Ranst in 2017 een stijging van de CO2-uitstoot met 2,4% t.o.v.
2011. Ter vergelijking noteren we in het bestuurlijk arrondissement een daling met
0,3%; in de provincie een stijging met 0,2%; en in het gewest een daling met 2,6%. De
gele en oranje cijfers in Tabel 10 staan voor een toename van de emissies. Er zijn vaak
opvallende verschillen tussen de sectoren. Zo heeft het verkeer een belangrijk aandeel in
deze stijging.
Tabel 10: Evolutie van de CO2-emissies in ton per sector (procentuele groei,
2017 t.o.v. 2011)
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Allerlei factoren kunnen een rol spelen in de CO2-uitstoot (het weer, aantal inwoners,
aantal woningen,...). Hierdoor is het effect van een lokaal klimaatbeleid pas op langere
termijn zichtbaar. Om op korte termijn toch effecten van het beleid te kunnen zien,
werden in de volgende hoofdstukken ook andere indicatoren opgenomen die gemeenten
kunnen helpen om keuzes te maken binnen hun lokaal klimaatbeleid.

Figuur 8: Evolutie van het aantal uitbetaalde premies aan huishoudens (2012-2018)
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Figuur 9: Premies per type, % t.o.v. alle premies voor huishoudens (2018)

Vlaanderen wil dat tegen 2050 alle woningen energiezuinig zijn (Renovatiepact 2050).
Eén van de manieren om dit te realiseren, zijn de premies voor energiezuinige
investeringen via de netbeheerder. Ook gemeenten rollen tal van acties uit om renovatie
te stimuleren. Via de provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen krijgen
bouwers en verbouwers duurzaam advies. Hierboven staan cijfers voor de gemeente
vanaf 2012 voor de premies uitbetaald door de netbeheerders Infrax en Eandis (nu
gefusioneerd tot Fluvius) aan huishoudelijke klanten. Belangrijk om aan te geven is dat
de premievoorwaarden door de jaren heen voor al deze premies strenger werden, en ook
de randvoorwaarden en premiebedragen wijzigden. Voor sommige maatregelen zijn de
premies hoger als er gekozen wordt voor een hogere isolatiegraad of een totaalrenovatie.
Ondanks het feit dat elke premie een andere CO2-besparing inhoudt en niet iedereen een
premie aanvraagt, geeft het aantal premies wel een indicatie van hoeveel woningen
energiezuiniger werden. Figuur 8 geeft een overzicht van het aantal uitbetaalde
energiepremies en de evolutie van 2012 tot 2018 voor de gemeente. De taartgrafiek
(Figuur 9) geeft een overzicht van het aandeel van de verschillende soorten premies voor
2018.
Een aantal sleutelfiguren gaf te kennen dat mensen in het dorp eigenlijk weinig bezig zijn
met dit thema. “Mensen leggen vaak niet de link tussen hun verbruik, en de
klimaatverandering”. Ook zeggen sommige sleutelfiguren niet goed te weten wat de
gemeente al doet op dit vlak. “Bestaat er een noodplan? Plan voor droogte?
Wateroverlast?”
Een aantal aspecten kunnen over het algemeen een positieve invloed hebben op de
negatieve gevolgen van klimaatverandering. Ofwel direct: doordat ze de gevolgen
verminderen, ofwel indirect doordat ze de informatievoorziening over klimaatverandering
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en de gevolgen daarvan verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld groene ruimte of
waterdoorlatende verharding zorgen voor betere infiltratie van regenwater. Ook kan
publiek toegankelijk groen een plek van ontspanning en verkoeling bieden tijdens
hitte.
De gemeente Ranst besteed al redelijk wat aandacht aan de energietransitie. De
gemeente heeft een duurzaamheidsambtenaar die fungeert als centraal aanspeekpunt
rond klimaatverandering en energietransitie.

Conclusie
-

Globaal gezien kent Ranst in 2017 een stijging van de CO2-uitstoot met 2,4%
t.o.v. 2011.
De gemeente neemt al actie via de duurzaamheidsambtenaar, en een
overstromingsbeleid.
In Ranst hebben een aantal inwoners al maatregelen genomen om hun woning
energiezuiniger te maken.
Toch is het zinvol om een tandje bij te steken om het bewustzijn bij de burgers
rond dit thema te vergroten. Zo zie je dat mensen sneller de auto nemen dan de
fiets – ook voor korte verplaatsingen. Verkeer heeft een belangrijk aandeel in de
stijgende CO2-emissies in de gemeente.

Actielijst
Aandachtspunt
De aandacht voor het thema kan een
extra boost gebruiken.
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Actie

Wie neemt
op?

Termijn?

4.5 Aanbod basisvoorzieningen
De match tussen vraag en aanbod van lokale voorzieningen is relevant voor dorpen
omdat veel lokale voorzieningen wegtrekken terwijl er toch een vraag is naar lokale en
bereikbare voorzieningen, zeker vanuit de vergrijzende bevolking.
Basisvoorzieningen zijn voorzieningen die (vrijwel) dagelijks nodig zijn, en daarom vanuit
elk dorp goed bereikbaar zouden moeten zijn. Ofwel doordat ze in het dorp aanwezig
zijn, ofwel door goede verbindingen met de plek waar ze wel gelegen zijn.
Vooral voor minder mobiele mensen (inwoners zonder auto, ouderen) zijn lokale
basisvoorzieningen enorm belangrijk.
In Ranst is het aanbod aan basisvoorzieningen zeer goed. Dit zijn de voorzieningen die
nodig zijn om het dagelijkse leven te organiseren en deel te nemen aan de
maatschappij. Voorbeelden zijn: een kleuter- en basisschool, kinderopvang, huisarts,
apotheek, voedingswinkel, postpunt en (publieke) ontmoetingsruimten. “Alles is
aanwezig in ons dorp”, zegt een sleutelfiguur: “we hebben twee bakkers, een slager,
verschillende kledingwinkels, kappers, een kleine kruidenier, een Aldi, een Kruidvat, een
Chinees restaurant, een broodjeszaak, een koffiehuis, twee apothekers, een bank. Het
grootste aandachtspunt is huisartsen. Daar zijn er een drietal die op middellange termijn
zullen stoppen. Maar zullen zij vervangen worden?”
Een sleutelfiguur meldt dat lokale en duurzame producenten wat beter in de kijker
mogen gezet worden. “Er zijn in onze streek nogal wat voedselproducenten. Er is de
Buurderij in Wommelgem, een CSA, de zelfpluktuin Schawijk… In tijden dat korte keten
aan belang wint, kan dat voor ons dorp ook wel een goede optie zijn. Het Ranstse
karakter bij de middenstand verdient meer aandacht”.
Provincie Antwerpen heeft een dienst detailhandel in haar rangen, die samen met het
gemeentebestuur een detailhandelsvisie kunnen opbouwen. Concreet zou de dienst rond
volgende topics kunnen werken:
•
Behouden van winkelaanbod in de dorpen en beperken van ontwikkelingen in
periferie;
•
Uitbreiden van aanbod dagelijkse goederen in kernen waar deze (bijna) niet
meer aanwezig zijn;
•
Detailhandelsvisie ontwikkelen met focus op behoud aanbod in 4 dorpen;
•
Visie omtrent beperken detailhandel op N116 (Kromstraat) en N14
(Liersesteenweg). Eventueel bovenlokale afstemming met buurgemeenten
Wommelgem en Lier.

Conclusie
-

-

Mensen in Ranst zijn tevreden over het aanbod voorzieningen in het dorp. Ze
melden dat op termijn enkele dokters zouden kunnen stoppen, en geven aan dat
die dan best vervangen worden.
De provincie heeft een aanbod om een detailhandelsvisie op te stellen.

Actielijst
Aandachtspunt
Lokale en duurzame producenten
beter promoten.
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Actie

Wie neemt
op?

Termijn?

4.6 Economische veranderingen / tewerkstelling
De groeiende tewerkstelling in de diensteneconomie en de ruimtelijke verschuiving van
tewerkstelling naar steden en andere economische centra zoals havens,
bedrijventerreinen enz. leidt ertoe dat mensen niet wonen waar ze werken maar dat ze
pendelen naar hun arbeidsplaats. In dorpen is er over het algemeen weinig
tewerkstelling, wat vooral uitdagingen in verband met pendelen met zich meebrengt.
Rond deze uitdaging wordt met name gekeken naar tewerkstelling. Dit gaat ten eerste
om het aantal werklozen in de gemeente (dit cijfer is niet op dorpsniveau beschikbaar, de
situatie in het dorp Ranst kan hier dus van verschillen).
De werkloosheidsgraad (aantal werkzoekenden t.o.v. de totale beroepsbevolking) in
de gemeente Ranst schommelt al enkele jaren rond 5 procent, waarmee de gemeente
het beter doet dan arrondissement Antwerpen, het Vlaams Gewest en de provincie
Antwerpen – zie figuur 10. In tabel 11 krijg je meer informatie over de duur van de
werkloosheid. Er is een klein aantal mensen in Ranst die langdurig in de werkloosheid
zijn verzeild geraakt.
Figuur 10: Evolutie werkloosheidsgraad in de gemeente

Tabel 11: Werkloosheidsduur (2014-2017)
Korte duur = Minder dan Langdurig: tussen 1 en 2 zeer langdurig: meer
1 jaar
jaar
dan 2 jaar
RanstRanst
RanstRanst
RanstRanst
Centrum Buitengebied Centrum Buitengebied Centrum Buitengebied
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2014
2015
2016
2017
2018

56
64
64
56
54

30
28
26
24
27

13
23
25
18
10

6
7
9
11
5

20
32
30
32
34

12
18
17
17
17

Met het doorstromingscoëfficiënt (Figuur 11) wordt de verhouding van de potentiële
in- en uitstroom op de arbeidsmarkt weergegeven afgaand op de verhouding tussen de
jonge en oude leeftijdscategorieën op de arbeidsmarkt. Als de coëfficiënt groter is dan
100 wil dit zeggen dat de leeftijdsklassen die de arbeidsmarkt zullen verlaten meer dan
volledig vervangen worden door jonge instromers. Omgekeerd duidt een coëfficiënt lager
dan 100 erop dat de bevolkingsstructuur de vervanging van uittreders niet volledig zal
kunnen opvangen door jonge intreders. Deze evolutie zet zich de laatste jaren steeds
sterker door, in heel Vlaanderen maar zeker ook in Ranst. Een coëfficiënt gelijk aan 100
duidt aan dat de potentiële intreders en uittreders elkaar in evenwicht houden [ =
bevolking 10-24 jaar / bevolking 50-64 jaar].
Figuur 11: Doorstromingscoëfficiënt

De overgrote meerderheid van de mensen uit Ranst werken buiten de gemeente: in de
Antwerpse haven, in het Industrieterrein aan het Albertkanaal, in Antwerpen, Lier en
Herentals. Sleutelfiguren denken dat de grootste werkgever in Ranst de zorgvoorziening
DVC Zevenbergen is.
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TABEL 12: Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding:
tijdsduur
2017
15 min of
15 – 30
30 min tot 1
Meer dan 1 uur
minder
minuten
uur
Ranst
16%
25%
39%
19%
Vlaams Gewest
24%
31%
30%
15%
Bron: Survey Gemeentemonitor 2018

Conclusie
- Er stelt zich geen (structureel) probleem met werkloosheid in Ranst.
- De meeste inwoners van het dorpen werken buiten de gemeente.
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4.7 Jongeren/vergroening
Jongeren vertrekken vaak uit dorpen op het platteland om te werken of studeren in de
steden. Als ze kinderen krijgen, blijven ze daar of trekken ze naar randgemeenten.
Terugkeren naar hun dorpen gebeurt minder: het gebrek aan betaalbare
(starters)woningen of huurwoningen en goed openbaar vervoer zijn volgens jongeren
belangrijke redenen waarom zij (noodgedwongen) uit de kleine kernen vertrekken.
Zoals gezegd zet zich ook in Ranst de Vlaamse trend door van de sterkere procentuele
stijging van het aantal gezinnen dan van het totaal aantal inwoners. De oorzaak hiervan
is een toenemende gezinsverdunning waardoor vooral de 1- en 2-persoonsgezinnen in
de lift zitten. De toename van 1- en 2-persoonshuishoudens gaat samen met een steeds
ouder wordende bevolking en wijzigende gezinssamenstellingen. Tegelijkertijd neemt – in
spiegelbeeld – het aantal gezinnen met minderjarige kinderen af (zie figuur 12 + 13).
Figuur 12: Evolutie alleenstaanden

Figuur 13: Evolutie huishoudens
met -18jarige kinderen

Aantal gezinnen met kinderen
In Ranst zie je de laatste jaren een duidelijke toename van het aantal gezinnen. Per
huishouden wonen gemiddeld ongeveer 2,39 mensen. In Ranst gaat het (cijfers 2019)
om 532 huishoudens met minstens 1 minderjarig kind. Dit is 24% van de in totaal 2.220
huishoudens in Ranst-dorp, een vergelijkbaar percentage met dat van de provincie en
het Vlaamse Gewest.
Voorzieningen voor jongeren:
-

-
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Vrije basisschool Ranst (met een kleuterafdeling in Millegem). Er zijn geen
middelbare scholen in Ranst.
Speelpleinwerking voor kinderen in De Knipoog. Aandachtspunt volgens een
sleutelfiguur: de kwaliteit ervan bewaken, zeker nu er teveel kinderen op af
komen: “het barst uit zijn voegen”.
Jeugdhuis Krejoel (in Broechem), jeugdhuis Basta (in Oelegem)
Twee jeugdbewegingen (Chiro Toreke, Scouts Siegfried)
Sportverenigingen:
o KFC RANST (voetbal)

-

-

o BMX Ranst
o Turnvereniging Datura (in Broechem)
o Sparta Ranst Korfbal (in Millegem)
o Tennisclub Ranst
o Sporthal Het loo (in Broechem)
Cultuur:
o LO Pétillante
o Bib Ranst
o Academie voor Schone Kunsten (in Broechem, afdeling van de academie
van Lier)
Speelpleintjes in het dorp:
o Berkenlaan-Lindenlaan
o Valkenlaan (in Doggenhout)
o Boekweitlaan
o Gerstlaan
o Hooiveld (incl Basketveld)

“Het is best fijn opgroeien in ons dorp. Je ziet dat jongeren in Ranst blijven wonen, of
terugkomen na hun studies. Er gaan veel activiteiten door zoals bijvoorbeeld
Wintertintelingen. Er wordt heel wel wat georganiseerd door de gemeente voor lagere
schoolkinderen. Voor middelbare school-kinderen en studenten zijn er evenwel minder
mogelijkheden”, aldus sleutelfiguren. “We appreciëren ook dat er nog buiten kan
gespeeld worden, hopelijk blijft dat behouden”. Zoals in de paragraaf over verkeer werd
gezegd, is het voor kinderen niet altijd even veilig om (zonder begeleiding) op straat te
komen.
Verder blijkt uit het onderzoek van Public Minds dat er te weinig voorzieningen zijn voor
kleine kinderen zoals buitenspeelplekken, en dat er nood is aan meer
kinderdagverblijven/onthaalouders.
Conclusie
- Er is een goed aanbod voor jongeren in het dorp, zeker voor lagere schoolkinderen.
- Behoud de open ruimte voor kinderen om te spelen; maak de straten veiliger door
een zone 30 in te richten (en te handhaven).
- Te weinig voorzieningen voor kleine kinderen zoals buitenspeelplekken
- Te weinig kinderdagverblijven/onthaalouders
Actielijst
Aandachtspunt
Behoud de open ruimte voor
kinderen om te spelen
maak de straten veiliger door een
zone 30 in te richten (en te
handhaven).
Meer activiteiten voor oudere
kinderen
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Actie

Wie neemt
op?

Termijn?

4.8 Zorg en welzijn (ouderen)
De zorgbehoefte geeft aan in welke mate ouderen nood hebben aan zorg en
ondersteuning in het dagelijkse leven. Sommige ouderen uit kleine dorpen verhuizen
naar een grotere kern, vaak ingegeven uit voorzorg (vermijden om te hulpbehoevend te
worden, sociaal isolement voorkomen, nabijheid van voorzieningen opzoeken).
Voor deze uitdaging wordt gekeken naar mensen die zorg gebruiken, of doelgroepen die
heel waarschijnlijk zorg nodig hebben. De focus ligt hierbij vooral op zorg voor ouderen.
Grijze druk geeft een indicatie van de verhouding tussen het aantal 65-plussers en de
actieve bevolking (19-64 jaar). Een hogere grijze druk kan duiden op een hogere
zorgbehoefte. De grijze druk bedraagt in Ranst 33,4%, hetgeen vergelijkbaar is dan het
gemeentelijke gemiddelde (35,8%), dat van het arrondissement Antwerpen (32,3%) en
de provincie (33%). Ranst ontsnapt niet aan de vergrijzing die zich doorzet op het
Vlaamse platteland.
Uit RIZIV-cijfers blijkt dat ruim 85 % van de 65-plussers geen enkele vorm van
professionele verpleegkundige zorg ontvangt. Anderzijds is het wel zo dat zorggebruik
wel toeneemt met de leeftijd. Slechts 10 % van de oudere zeventigers (75-79 jaar) is
zorggebruiker, terwijl dat bij de jonge tachtigers (80-84 jaar) 20 % bedraagt, en bij de
oudere tachtigers (85-89-jaar) bijna de helft. Ruim 80 % van de negentigers krijgt
professionele verpleegkundige zorg. De relatieve toename van het zorggebruik met
hogere leeftijd geldt uiteraard evenzeer in Ranst. Op basis van het aantal dossiers
zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden tellen we in 2018 in Ranst 614 zorggebruikers
waarvan er 493 ouder zijn dan 65 jaar. Dit is 12,4 % van alle 65-plussers. De grootste
groep zorggebruikers vinden we bij de tachtigers. In Ranst gaat het om 363 zwaar
zorgbehoevende 80-plussers, of 35,7 % van alle 80-plussers.
De veroudering van de bevolking is een determinerende factor in de toename van de
zorgvraag. Een prognose van de omvang en de samenstelling van de
ouderenpopulatie in Ranst over de volgende vijftien jaren is daarom een belangrijk
instrument om de toekomstige zorgbehoefte in te schatten. De toename van het aantal
inwoners op hoge leeftijd (80-plussers) is in dit kader het meest relevant. Figuur 14
toont tussen 2017 en 2035 de evolutie van het aantal 65 en 80-plussers.
Figuur 14: Prognose percentage '65+'- en '80+'
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Volgens de studie “Ouder worden op het Vlaamse Platteland” 19 is de keuze om oud te
worden in eigen woning alleen een goede optie indien:
 De woning aangepast is;
 Er minstens één toegewijd familielid in de omgeving woont;
 Er betaalbare thuiszorg voorhanden is;
 Er een activiteitenaanbod voorhanden is voor de senioren. In Ranst
is er onder meer een OKRA, seniorengym in sporthal het Loo op
vrijdag.
De studie geeft aan dat op het Vlaamse platteland 40% van de woningen sterk
onaangepast is om in te wonen, en bijkomend 40% “moderaat” onaangepast is. De enige
aanpassingen zijn dan dat het bed beneden is geïnstalleerd (waardoor minstens één
verdieping van het huis leeg staat), en vaak is ook de badkamer naar beneden gebracht.
Uit het onderzoek van Public Minds valt op dat het aanbod aan sociale diensten aan
thuiswonende senioren zoals gezinshulp of de minder mobielencentrale nog veel te
weinig gekend is.
Voor senioren die niet meer thuis willen/kunnen wonen, zijn er 25 assistentiewoningen in
Ranst (van het OCMW), 31 residenties in de Spruyterhofstraat en 131 bedden in RVT
Millegem. “Veel senioren blijven ook zolang mogelijk thuis wonen en doen beroep op
thuiszorg en mantelzorg door familie en buren. Er zijn serviceflats maar die zijn duur. De
assistentiewoningen ingepland aan de Chiro lokalen bevinden zich te ver van de kern.
WZC Millegem heeft een minder goede naam, velen gaan naar het WZC in Broechem,
daar kennen ze mekaar ook”.
In Ranst zijn er momenteel geen lokale dienstencentra. Zo’n lokaal dienstencentrum is
een woonzorgvoorziening die in een buurt een verbindende, preventieve en
laagdrempelige werking ontwikkelt in en met de nabije omgeving van de gebruiker. Ze
bieden o.a. informatieve, recreatieve en vormende activiteiten aan en zijn specifiek
bedoeld om het zelfzorgvermogen en het sociale netwerk van de deelnemers te
versterken, om de sociale cohesie in de buurt te versterken, en om de gebruiker te
ondersteunen om zo lang mogelijk in goede omstandigheden thuis in zijn vertrouwde
buurt te blijven wonen. Daarnaast bieden ze ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse
leven. De Vlaamse programmatie voorziet 1 lokaal dienstencentrum per begonnen schijf
van 15.000 inwoners (prognose binnen 5 jaar) in de gemeente. Voor Ranst bedraagt de
programmatie 2 lokale dienstencentra.
Nogal wat ouderen leven alleen in Ranst: ongeveer 31% van de 75+-ers – of bijna
200 mensen. “Alleenwonende ouderen zijn nu eenmaal inherent aan
plattelandsgemeenten. Spijtig dat er weinig mogelijkheden zijn voor ouderen om iets te
doen in deze gemeenschap. Veel van die mensen komen hun huis niet meer uit, en zitten
de ganse dag alleen. Vereenzaming is een ernstig maar verdoken probleem”, aldus een
sleutelfiguur.
De Provincie Antwerpen werkt aan een beleid rond ‘zorg in het dorp’. Gemeenten
krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het vlak van zorg, en in kleine dorpen is
het lang niet altijd evident om de zorg goed te organiseren. De provincie werkt een
aanbod uit om gemeenten te ondersteunen bij het proces van het organiseren van zorg
in hun dorpen. De focus ligt hier op de combinatie van zorg, wonen en welzijn.

Conclusie
19

De golf aan (plattelands)vergrijzing laat zich ook in Ranst voelen.
Mantelzorg neemt er af, net als in de rest van Vlaanderen.

Pascal De Decker, e.a., Ouder worden op het Vlaamse platteland. Over wonen, zorg en ruimtelijk ordenen in
dun bevolkte gebieden. 2018, Antwerpen: Garant
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-

Geen dienstencentrum in Ranst.
Het aantal alleenwonende 75+-ers in het dorp neemt toe, net als in de rest van
Vlaanderen.
Aanbod aan zorgdiensten is te weinig bekend.

Actielijst
Aandachtspunt
Activiteitenaanbod voor senioren
vergroten
Eenzaamheidsdetectie voor 75+
alleenwonende senioren
Kleinere wooneenheden voor senioren
is noodzakelijk
Boodschappendienst voor senioren
Voldoende zitbanken verspreid over het
dorp zodat bejaarden rustplekken
hebben als ze te voet of met de fiets
op pad zijn.
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Actie

Wie neemt
op?

Termijn?

4.9 Woningaanbod en behoefte
Diverse doelgroepen hebben nood aan diverse woningen. Bijvoorbeeld ouderen hebben
nood aan woningen aangepast aan hun behoeften, omwille van beperkingen in verband
met toegankelijkheid van de woning, bereikbaarheid van voorzieningen vanuit de woning,
betaalbaarheid, etc. Starters hebben nood aan betaalbare gezinswoningen, mensen die
het financieel minder ruim hebben nood aan (sociale) huurwoningen, etc.
Om de vraag naar passende woningen voor diverse doelgroepen op te vangen is
betaalbaarheid vaak erg belangrijk. De betaalbaarheid van woningen bekijken we door
het naar de mediaan woningprijs te kijken. Uit de tabel hieronder blijkt dat deze
(mediaan!) prijzen in Ranst hoger zijn dan de rest van het arrondissement Antwerpen en
de provincie. Overigens: het aandeel van het inkomen dat in Ranst voorbehouden is voor
wonen, is voor het merendeel van de gezinnen minder dan 30% (tabel 14).
TABEL 13: MEDIAANPRIJZEN woningen (2017) in €

gemeente Ranst
bestuurlijk
arrondissement
Antwerpen
provincie Antwerpen

alle huizen (excl.
Vrijstaande
appartement)
rijhuizen
woningen
310.000
265.000
361.000
265.000
255.000

240.000
234.000

387.250
325.000

Bron: FOD Financiën - Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED)

De prijs-inkomensratio in Ranst20 bedraagt ongeveer 11%, hetgeen hoger is dan het
provinciale (10%) en Vlaamse percentage (9%). “Het is een dure woningmarkt in Ranst”,
concludeert een sleutelfiguur.
TABEL 14: Aandeel (%) van de inwoners waarvan de totale uitgaven van het
gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het gezinsinkomen
2017
Minder of gelijk aan 30%
Meer dan 30%
Ranst
84%
16%
Vlaams Gewest
82%
18%
Bron: Survey Gemeentemonitor Vlaamse overheid
Als we kijken naar de wachtlijst voor sociale huisvesting op gemeenteniveau, valt op
dat het aantal gezinnen op die wachtlijst de laatste jaren toeneemt. In 2018 stonden er
in de gemeente Ranst 139 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Tegelijk is
het percentage sociale huurwoningen in Ranst ver onder het provinciale en Vlaamse
percentage dat rond de 6% schommelt. In Ranst zijn er 32 sociale huurwoningen. Dat
komt overeen met 0,4% van de huishoudens van de gemeente als

Conclusie
-

20

Laag aanbod sociale huurwoningen, stijgend aantal gezinnen op de wachtlijst.
Woonprijzen in Ranst zijn hoger dan de rest van het arrondissement Antwerpen,
en dan het provinciale gemiddelde.

Dit is een internationaal gehanteerde indicator om de betaalbaarheid op de woningmarkt in kaart te
brengen. Ze geeft de verhouding weer tussen de aankoopprijs van een woning binnen een bepaalde regio en
het inkomen van de inwoners van deze regio. We berekenen deze indicator door de mediaan verkoopsprijs van
de woonhuizen (gesloten, half open en open) te delen door het mediaan netto belastbaar inkomen van de
huishoudens.

44

Actielijst
Aandachtspunt
Nood aan bijkomende sociale
huurwoningen
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Actie

Wie neemt
op?

Termijn?

4.10 Bestuurskracht
De bestuurskracht van een gemeente wordt bepaald door de verhouding tussen enerzijds
de capaciteit van de gemeente en anderzijds de opdracht die de gemeente moet
uitvoeren.
Volgens de bestuurskrachtmonitor scoort Ranst iets beter ten opzichte van gelijkaardige
landelijke gemeenten op vlak van financiën. Zo is de autofinancieringsmarge21 in Ranst
(groene lijn in figuur hieronder) ongeveer gelijk aan die van vergelijkbare gemeenten in
Vlaanderen (donkergroene lijn in figuur). Opvallend is wel een zware daling van die
marge in 2012, die zich nadien wel terug heeft hersteld.
TABEL 15: Autofinancieringsmarge Ranst

De schuldratio22 in de gemeente en de financiële schuld per inwoner is lager dan
vergelijkbare gemeenten (cijfers 2015).

21

Dit is het verschil tussen het saldo van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie (zonder interesten) en
de netto periodieke leningsuitgaven. Deze indicator geeft aan of het gemeentebestuur in staat is om de
gevolgen van aangedane leningen te dragen en of het over de mogelijkheid beschikt om nieuwe investeringen
te doen. Het gaat hier om het evenwicht op lange termijn.
22
De financiële schuld in jaar t/ exploitatie-ontvangsten in jaar t. Deze ratio geeft aan hoeveel jaar een
gemeente zou moeten besteden aan het terugbetalen van haar leningen wanneer ze daar al haar exploitatieontvangsten zou voor aanwenden. https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/BKMRanst.pdf
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TABEL 16: Schuldratio Ranst

Als het gaat om transparantie, dan scoort de gemeente duidelijk beter dan
gelijkaardige gemeenten (vorige legislatuur!). Transparantie wordt gemeten door het
aandeel van het budget van de prioritaire doelstellingen te vergelijken met het totaal van
het budget van het meerjarenplan (periode 2014 – 2019).
Verder heeft Ranst meer bovenlokale samenwerkingsverbanden als gelijkaardige
gemeenten. Bepaalde thema's komen in verschillende gemeenten terug en vragen om
een bovenlokale aanpak. Op die manier kan de gemeente sterker staan om een aantal
beleidsthema’s te realiseren.

TABEL 17: SAMENWERKINGSVERBANDINGSBANDEN GEMEENTE RANST
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Uit de bevraging van Public Minds in 2019, blijkt een grote appreciatie voor de neutrale,
discrete en klantvriendelijke benadering van het personeel. Verder blijkt dat een grote
meerderheid van de Ranstenaren geïnformeerd willen worden over gemeentezaken via
het gemeenteblad Ranst Info.
Een aantal van de bevraagde sleutelfiguren uit Ranst zijn positief over het feit dat er
een nieuw gemeentebestuur is.

Conclusie
- Ranst wordt zowel volgens objectieve als subjectieve (= mening van de inwoners)
gegevens goed bestuurd.
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Bronnenlijst analyse
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Input gemeentelijke ambtenaren Gemeente Ranst
Input provinciale ambtenaren Provincie Antwerpen
Interviews met sleutelfiguren:
o Myriam Maes (Femma)
o Leiding van de scoutsgroep Siegfried
o Focusgroep bibcafé
o Focusgroep met Greet Heylen, Christophe Stroobants, John Maes.
Cijfermateriaal uit Provincie in Cijfers

