Analysedocument Veerkrachtig Weelde-Station
Project: ‘Veerkrachtige dorpen’
Dorp: Weelde-Station
Gemeente: Ravels
Datum: zomer 2021

Inhoud
H1. Samenvatting analyse en conclusie.............................................................................................. 3
1.1 Samenvatting analyse ............................................................................................................... 3
1.2 Conclusie .................................................................................................................................. 4
H2. Inleiding ....................................................................................................................................... 5
2.1 Veerkrachtige dorpen ............................................................................................................... 5
2.2 Analysedocument ‘veerkrachtige dorpen’ ................................................................................ 5
2.3 De tien uitdagingen .................................................................................................................. 6
2.4 Informatiebronnen ................................................................................................................... 6
H3. Introductie Weelde-Station ......................................................................................................... 7
3.1 Gemeente Ravels ...................................................................................................................... 7
3.2 Het gehucht Weelde-Station .................................................................................................... 9
3.3 Beleid voor de dorpen ............................................................................................................ 17
H4. Analyse van de 10 uitdagingen .................................................................................................. 19
4.1 Sociale kwetsbaarheid ............................................................................................................ 20
4.2 Financiële armoede ................................................................................................................ 23
4.3. Bereikbaarheid/verkeersveiligheid ........................................................................................ 26
4.4 Klimaatverandering en energietransitie ................................................................................. 31
4.5 Aanbod basisvoorzieningen .................................................................................................... 36
4.6 Economische veranderingen/tewerkstelling .......................................................................... 38
4.7 Jongeren/vergroening ............................................................................................................ 41
4.8 Zorg en welzijn (ouderen) ....................................................................................................... 44
4.9 Woningaanbod en behoefte ................................................................................................... 47
4.10 Bestuurskracht ..................................................................................................................... 49
Bronnenlijst analyse ......................................................................................................................... 52

2

H1. Samenvatting analyse en conclusie
1.1 Samenvatting analyse
Hieronder vind je een beknopte samenvatting van de analyse voor Weelde-Station. De 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).
hoge veerkracht
relatief hoge veerkracht
relatief lage veerkracht
lage veerkracht
Onderstaande informatie focust op het dorp Weelde-Station (dus niet heel de gemeente Ravels).




Sociale kwetsbaarheid
(H4.1)








Financiële armoede
(H4.2)


Bereikbaarheid
verkeersveiligheid
(H4.3)

en






Klimaatverandering en
energietransitie (H4.4)





In Weelde-Station wonen momenteel meer Nederlanders dan
Belgen.
Het verenigingsleven is beperkt in Weelde-Station.
In bepaalde wijken is er nog echt een dorpsleven, mensen
helpen elkaar waar ze kunnen.
Mensen missen activiteit, mogelijkheden om het dorpsgevoel
te versterken.
Diversiteit is groeiende in het dorp.
Eenzaamheid, zeker bij ouderen, is een aandachtspunt.
Het dorp mist een modernere, frisser ogende
gemeenschapsinfrastructuur.
In de sociale wijk is armoede wel degelijk een aandachtspunt.
Armoede blijft vaak verborgen, mensen in armoede hebben
ook niet altijd een netwerk waar ze terecht kunnen.
De meeste mensen uit Weelde-Station zijn aangewezen op de
auto voor hun verplaatsingen. Auto blijft koning in Ravels.
Dankzij
de
e-fiets
en
verbeteringen
aan
de
wegeninfrastructuur, wordt er stilaan wat meer gefietst. De
gemeente maakt sinds een tiental jaren duidelijk werk van
verkeersveiligheid.
Vervoersarmoede is een aandachtspunt. Zo zijn er geen
reguliere busverbindingen tussen het centrum van de
gemeente en Weelde - Station.
Ravels is een groene gemeente, wat in warme dagen zorgt voor
de nodige verkoeling.
Er stelt zich geen overstromingsproblematiek in WeeldeStation.
De CO2-uitstoot van de gemeente is niet gedaald sinds 2011.
Er zijn sectorale verschillen: waar onder meer industrie en
huishoudens energiezuiniger worden, stijgt de uitstoot van
(vooral) landbouw en verkeer.
Op vlak van energiezuinig wonen worden in Ravels goede
stappen gezet. Milieubewust handelen bij de inwoners kan op
een aantal vlakken nog verbeteren.
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Aanbod
voorzieningen
(H4.5)

basis-

Economische
veranderingen
(H4.6)



Het aanbod basisvoorzieningen in het dorp is erg beperkt.
Mensen missen zowel het aanbod als de mogelijkheid tot
ontmoeting.



Er lijkt geen structureel probleem te zijn in Weelde-Station wat
betreft werkloosheid.
Nogal wat inwoners uit het dorp werken op het
industrieterrein van Weelde-Station, dat nog aan het
uitbreiden is.
Weelde-Station mist vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren:
geen jeugdverenigingen, geen sportverenigingen, geen
jeugdhuis, geen plekken voor ontmoeting.
Weelde-Station ontsnapt niet aan enkele bredere Vlaamse
trends zoals toenemend aantal gezinnen met 1 ouder,
gezinsverdunning en vergrijzing.




Jongeren / vergroening
(H4.7)

Zorg en welzijn
(H4.8)







Wonen
(H4.9)





Bestuurskracht
(H4.10)



De vergrijzing is ook in Weelde-Station erg duidelijk aanwezig.
Voor senioren in het dorp zou meer ontmoetingsruimte/
mogelijkheden en meer openbaar vervoer nuttig zijn.
De prijzen van woningen in Ravels zijn de laatste jaren fel
gestegen. Ze liggen ook hoger dan die van het arrondissement
Turnhout en de provincie. Inwoners van het dorp WeeldeStation vermoeden dat dit ook geldt voor hun dorp.
In Weelde-Station valt specifiek het relatief hoog aantal sociale
woningen op. Integratie van de sociale wijk in het dorp is een
aandachtspunt.
Ravels is financieel een gezonde gemeente, het
gemeentebestuur wordt goed bestuurd.
Weelde-Station heeft zich lang wat vergeten gevoeld door het
gemeentebestuur, maar die trend is wel aan het keren.

1.2 Conclusie
Weelde-Station is een kleine, maar erg diverse gemeenschap. Zo wonen er evenveel Belgen als
Nederlanders. Het dorp heeft ook drie verschillende buurten, waaronder een sociale woonwijk.
Ondanks die diversiteit lijkt het dorp redelijk goed aan elkaar te hangen. Mensen beschrijven hun dorp
als gezellig, een fijne plek om te wonen. Het dorp heeft lang het gevoel gehad weinig aandacht te
krijgen van het gemeentebestuur, en hoewel het tij aan het keren is, blijft dat een aandachtspunt.
Volgens de analyse (cijfers, sleutelfiguren én beleid) kan de veerkracht op de volgende thema’s nog
verbeterd worden:
- Meer ruimte voor ontmoeting, zowel voor jongeren als voor senioren. Dit kan door
bijvoorbeeld werk te maken van een écht dorpscentrum, met bijvoorbeeld ook een goede
kroeg.
- Het verenigingsleven uitbouwen en dan zeker naar jongeren toe. Voor hen is er omzeggens
niks in het dorp. Seniorenverenigingen kampen dan weer met een tekort aan trekkers.
- Het dorp zelf heeft nauwelijks voorzieningen en ondermaats openbaar vervoer.
- De diversiteit van het dorp is tegelijk een sterkte, maar ook een blijvend aandachtspunt.
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H2. Inleiding
2.1 Veerkrachtige dorpen
Een veerkrachtig dorp is niet alleen een plek waar we wonen, 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 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 lokale besturen 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
Weelde-Station en doet in die zin dienst als een “signalisatie-instrument”: het lokale bestuur krijgt
inzicht in de huidige toestand van het dorp door die tien uitdagingen. Op basis van deze analyse wordt
het gesprek met het gemeentebestuur en de inwoners gestart.
Figuur 1: schema van het proces dat in het dorp doorlopen gaat worden
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2.3 De tien uitdagingen
De tien uitdagingen waarmee we aan de slag gaan, zijn sociaaleconomische uitdagingen. Ruimtelijke
uitdagingen worden niet opgenomen. Niet omdat ze zich niet stellen, maar ze 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 werd deze
lijst van tien 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.
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.
Provincies in cijfers: cijfermatige informatie, waarin 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.
Om een statistisch beeld te vormen van het dorp, wordt gebruik gemaakt van de statistische sectoren.
De statistische sector is de kleinste territoriale basiseenheid op basis van sociaaleconomische,
stedenbouwkundige, morfologische structuurkenmerken en die rekening houdt met de grote
veranderingen inzake grondgebruik die zich hebben voorgedaan tot de laatste volkstelling van 2001.
Elke statistische sector heeft een unieke NIS-code, die logisch is opgebouwd uit 7 cijfers. Het eerste
cijfer geeft de provincie aan; het tweede het arrondissement, de volgende drie cijfers de gemeente en
de laatste 2 cijfers een wijk.
Let op: deze cijfers zijn zoveel mogelijk gemaakt op niveau van het dorp. Soms echter 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 een aantal 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.
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H3. Introductie Weelde-Station
3.1 Gemeente Ravels
Ravels is een landelijke grensgemeente gelegen in het noordoosten van de provincie Antwerpen, langs
de Tilburgseweg (N12) van Turnhout naar Tilburg. Naast de grootste deelgemeente Ravels (inclusief
het gehucht Eel), zijn er sinds de gemeentefusie in 1977 nog twee andere deelgemeenten: Poppel en
Weelde (waar ook het gehucht Weelde-Station deel van uitmaakt). Ook deze twee dorpen bevinden
zich langs de N12 die de gemeente van noord naar zuid doorkruist.
Kaart 1: gemeente Ravels

Het gemeentehuis staat in Weelde, dat centraler in de gemeente ligt (zie kaart 1). Ravels is de
“mediaangemeente” in Vlaanderen wat inwonersaantal betreft: 15.023 inwoners in 2020.1 De
bevolkingsdichtheid van de gemeente is met 158 inw/km² niet hoog, althans niet in vergelijking met
het provinciale en Vlaamse gemiddelde (zie tabel 1).
Met een oppervlakte van 9.499 ha is Ravels de vijfde grootste gemeente van de provincie Antwerpen.

De mediaan is het middelste getal in een (oplopende) getallenreeks .
Bron:
1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tabel_van_Belgische_gemeenten#:~:text=Gemiddelde%20gemeente,In%202020%20telt&text=Vlaanderen%3A%20300%20gemeenten%20met%20gemiddeld,is%20Ravel
s%20met%2015.023%20inwoners)
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Tabel 1: Bevolkingsdichtheid Ravels

Ravels
Turnhout (Arr.)
Antwerpen (Prov.)
Vlaams Gewest
Bron: Provincies in cijfers

bevolkingsdichtheid [per
km²]
158
343
653
488

oppervlakte
(in km²)
95,14
1360,09
2876,17
13625,74

Door Ravels loopt de waterscheidingslijn tussen het Schelde- en het Maasbekken. Zo stroomt de
Leyloop naar de Maas en de Wouwerloop naar de Schelde.
Ravels is een landelijke, groene gemeente met veel open ruimte en enkele uitgebreide bosgebieden –
met het 930 ha grote Gewestbos als absolute blikvanger. Dit imposante bos maakt deel uit van een
groen grensgebied met bos- en natuurgebieden aan Belgische en Nederlandse zijde. Aan de westzijde
van de gemeente vind je dan weer veel grootschalige landbouw terug. Dat het een groene gemeente
is, zie je ook weerspiegeld in de cijfers over het ruimtegebruik in de gemeente, zie tabel 2. Zo heeft
Ravels in vergelijking met de rest van Vlaanderen nog behoorlijk veel open ruimte (78%). Kanttekening
is dat ook hier stelselmatig aan die open ruimte wordt geknabbeld: tussen 2013 en 2016 ging er 41 m²
open ruimte per dag verloren (gemiddeld).
Bedrijvigheid vind je in Ravels vooral aan de kanaaldijk (in het zuiden van de gemeente) en in Poppel
aan de Nijverheidsstraat en Tilburgseweg.
Tabel 2: Ruimtegebruik

Ravels
Turnhout (Arr.)
Antwerpen (Prov.)
Vlaams Gewest
Bron: Provincies in cijfers

opp.
voor
bedrijvigheid
[2019]
9,7%
15,4%
16,3%
15,8%

oppervlakte
bebouwde
percelen [2019]
11,5%
18,5%
22,6%
19,4%

open ruimte [2016]
78%
67,3%
60%
66,9%

Tevreden inwoners
In 2017 gaf 84% van de inwoners van Ravels aan tevreden te zijn over hun gemeente (survey
Gemeentemonitor, Statistiek Vlaanderen, 20182). Dit is beter dan de 76% voor het ganse Vlaamse
Gewest.
Volgens diezelfde survey is 80% van de inwoners fier op de gemeente, ook weer beter dan het Vlaamse
gemiddelde (69%). Tot slot liet 94% van de inwoners weten graag in Ravels te wonen. Dat is iets meer
dan het Vlaamse gemiddelde (89%) (bron: Survey Gemeentemonitor, Statistiek Vlaanderen).
Bijnamen dorpen
De bijnaam van de Ravelaars is de “Ravelse Pieren”. Ravels stond lang bekend als een arme
gemeente – doordat de bodem van de gemeente weinig vruchtbare landbouwgrond is. In zulke
grond leeft geen aardworm (“pier”). De vreugde in Ravels was dan ook erg groot toen er op een
gegeven moment een eerste pier te zien was: hun grond zou rijker aan het worden zijn! De boer in
2

https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/GM-Ravels.pdf , pag. 27
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kwestie legde prompt zijn werk neer en ging het goede nieuws aan de koster melden. Die luidde de
klokken om het nieuws bekend te maken. Men was van mening dat de armoede voorgoed
verdwenen was, zolang de pier in Ravels bleef. De notabelen kwamen bijeen, de pastoor, de
burgemeester, de smid, de timmerman, de schipper, ... Ieder deed zijn voorstel om de pier te
houden, zodat Ravels zou kunnen wedijveren met alle omliggende dorpen. Uiteindelijk had de smid
het middel gevonden. Hij zou een stevige ketting maken en hiermee de pier vastklinken aan de kerk.
Ook de inwoners van Poppel en Weelde hebben trouwens hun aliassen. De Weldse Bokken wordt
in verband gebracht met de dorpstwisten tussen de twee grote delen waaruit later twee parochies
zijn gegroeid: de parochie van Sint-Michiel (het Kerkeneind) en die van Sint-Jan (Weeldestraat). De
bokken waren die van de Weeldestraat, een naam die later voor alle Weeldenaren zou gelden.
De Poppelse Krombinders verwijst dan weer naar een legende rond de kerk. De toren van het
originele kerkgebouw stond wat scheef. Tijdens WO II hebben de geallieerden de kerk beschoten
omdat ze dachten dat er nog een Duitse post in zat. Bij de heropbouw is er een rechte toren op het
kerkgebouw geplaatst. Waarom stond die eerste scheef? Het verhaal zegt dat Keizer Karel er eens
op doortocht kwam en dat heel het dorp hem stond toe te juichen. Alleen vier boeren die in de
toren zaten te klaverjassen, deden niet mee. De toren was daarvan zo onder de indruk dat hij zelf
de keizer begroette. Hij boog, maar kon niet meer terug recht geraken. Om dat te gedenken liepen
de Poppelaars voortaan met kromme benen en werden zij Krombenders.

3.2 Het gehucht Weelde-Station
Kaart 2: deelgemeente Weelde
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Deel van Weelde
Weelde-Station - spreek uit: “Weelde-Statie” - is een gehucht van Weelde, een “gezellige, rustige plek
om te wonen, waar iedereen elkaar kent”, aldus een inwoner van het dorp die we spraken voor deze
analyse. De naam "Welderen" (1260), vanaf 1307 "Weelde" of "Welde", houdt verband met het
Middelnederlandse woord "welle" in de betekenis van put of bron, met name de bron van de Aa die
in Weelde ontspringt. Tot en met de 19de eeuw was landbouw vrijwel de enige bron van inkomsten.
Ook de vlasnijverheid en schapenteelt waren tot circa 1900 erg belangrijk. Vanaf de 20ste eeuw komt
er een aanzienlijke verschuiving naar de veeteelt. Net als in de meeste Kempische dorpen ging ook aan
Weelde de industriële revolutie voorbij. In 1846 gingen vele Weeldenaars aan de vaart in Ravels
werken. De stoommelkerij "De Verbroedering" werd in 1900 gebouwd en brouwerij "De Zwaan" in
1908.
Het grondgebied van Weelde bevat drie parochies: het Kerkeinde, de Straat en de Station. Alleen het
Kerkeinde ligt niet aan een grote verkeersader. Daarnaast telt Weelde verschillende kleinere
gehuchten. De belangrijkste wegen die Weelde doorkruisen zijn de parallel lopende banen Turnhout's Hertogenbosch en Turnhout-Breda, verbonden door Koning Albertstraat-GeeneindeMerksplasseweg. Via Ravels-Eel is er een verbinding met Arendonk en zo verder door naar Eindhoven.
Aan de oude spoorlijn Turnhout-Tilburg
Weelde-Station is een groen, bosrijk gehucht in het westelijke punt van deelgemeente Weelde, aan de
grens met Turnhout (waar ook een wijk Weelde-Station is – waarover we in deze analyse geen cijfers
verzamelen) en Baarle-Nassau (Nederland). De naam van het dorp wordt uitgesproken als “WeldseStation” of kortweg “Dè Station”.
Het is kort na 1900 ontstaan langs de spoorlijn Tilburg-Turnhout (30 kilometer), het zogeheten “Bels
lijntje” (Bels = Belgisch). Deze spoorlijn werd geopend op 1 oktober 1867. Op dat moment was het
gebied volop natuurgebied.
Er werden twee grensstations gebouwd: “Weelde-Merksplas” aan Belgische kant, waar de treinen uit
Nederland ‘gededouaneerd’ werden, en het Nederlandse Baarle-Nassau voor de konvooien uit de
andere richting, zoals gebruikelijk in die tijd. Beide stationsgebouwen staan er nog altijd. Ze zijn vrijwel
identiek qua bouwstijl, en als grensstations ook qua afmetingen.
Het zijn prachtige gebouwen: om de toekomstige internationale hoofdverbinding een zichtbaar
uitstalraam te geven werden moeite noch kosten gespaard. Een immens gebouw, 164 meter lang, met
alles erop en eraan: wachtzalen, loketten, kantoren, visitatiezalen voor de douane, restaurants en
noem maar op. Het was immers zo dat de reizigers vlak voor de grens uitstapten en de douane
passeerden, dan de grens overstaken en opnieuw instapten, in dezelfde trein die nu enkele tientallen
meter verder stond. Bij dit mega-station hoorde een nog reusachtiger spooremplacement met
meerdere sporenbundels (vooral aan Nederlandse kant), douaneloodsen, locomotiefdepots, een
reservoirgebouw, draaischijf, enz. En dat allemaal op een lijn die altijd enkelsporig is gebleven. Het
hele complex werd ingehuldigd op 1 oktober 1906.
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Kaart 3: gehucht Weelde-Station

De spoorlijn bestaat intussen al lang niet meer: die werd al in oktober 1934 stopgezet voor
personenvervoer en in juni 1973 voor goederenvervoer. Dit reusachtige project werd immers al gauw
een flop. Want de verhoopte reizigerstrafiek bleef uit. Ook het goederenverkeer bleef onder de
verwachtingen, zeker toen richting Nederland de steenkooltrafiek uit Wallonië de duimen moest
leggen voor deze uit Nederlands Limburg.
Van dit reusachtige sporenemplacement blijft intussen zo goed als niets meer over: van het immense
stationsgebouw blijven alleen beide uiteinden over. Rails en bilzen werden verwijderd in 1986; vanaf
circa 1989-1990 werd de verharde treinbedding benut als fietspad. Deze spoorlijn heeft ook haar
stempel gedrukt op de bewoning in de omgeving. Na het verschijnen van een grensstation evolueerde
de omgeving geleidelijk tot een zelfstandige woongemeenschap van spoorweg- en douanepersoneel.3
Het is een beetje symbolisch voor het gehucht. Volgens enkele dorpsbewoners die we spraken “is er
weinig tot niets in het dorp: op drie frituren na zijn er geen voorzieningen, geen winkels, nauwelijks
verenigingen. Voor alles moet je elders gaan”.
Mensen van Weelde-Station hebben lang het gevoel gehad te wonen in een uithoek – van het land, en
van de gemeente. “Wij waren voor de gemeente ‘het volk van de Statie’ waar niet teveel energie in
moest gestoken worden. Dat is de laatste jaren gelukkig wel veranderd”.
Weelde-Station bestaat uit drie verschillende soorten buurten: een duurdere wijk, een sociale
woonwijk – genaamd “De Heide” - en een nieuwbouwwijk (het Nonnenbos) waar jonge gezinnen zich
zijn komen vestigen. Toch is er wel een overkoepelend samenhorigheidsgevoel, zeggen mensen uit het
dorp: “er is een fierheid gegroeid bij de mensen. Vroeger was je bij wijze van spreken ‘mààr’ van
Weelde-Station, nu zie je dat mensen opkomen voor hun dorp. Zo zetelen er een aantal dorpsgenoten
ook in de gemeenteraad”.

3

meer info, met foto’s geïllustreerd via https://www.railations.net/weeldebaarle.html
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Sterke bevolkingstoename
Weelde-Station heeft 1.122 inwoners (cijfers 2020), een oppervlakte van 85,57 ha en een
bevolkingsdichtheid van 1.294 inwoners per km².
We zien in onderstaande tabel dat de bevolking sinds 1990 sterk is toegenomen, met 66%.
Tabel 3: Bevolkingsevolutie Weelde-Station sinds 1990

1990
676

1995
2000
2005
811
904
925
+20%
+33,7% +36,8%
Bron: Statbel | provincies.incijfers.be

2010
1052
+55,6%

2015
1107
+63,8%

2020
1122
+66%

Zeker in de oostelijke wijk van het dorp (Heide) is de bevolkingsdichtheid behoorlijk hoog (2.465
inwoners per km²). Ter vergelijking: in de provincie Antwerpen bedraagt de bevolkingsdichtheid 653
inwoners per km², voor het arrondissement Turnhout 343 inwoners per km².
Kaart 4: Bevolkingsdichtheid per wijk, dorp Weelde-Station (2020)

Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be
Er zijn de laatste decennia nieuwe verkavelingen bijgekomen, zoals de wijk het Nonnenbos (waar
vroeger een melkveebedrijf gehuisvest was). Daar zijn heel wat nieuwe, jonge inwoners ingetrokken.
Weelde-Station heeft ook een erg verscheiden samenstelling, van arbeiders tot behoorlijk
welstellende mensen. Opvallend is ook het hoge aantal buitenlanders – voornamelijk Nederlanders
(zie verder). Bovendien zijn er weinig verhuisbewegingen in het dorp. “Wie hier woont, verhuist niet
makkelijk meer”, aldus een sleutelfiguur uit het dorp die we spraken in functie van deze analyse.
Gezinssamenstelling
In Vlaanderen zien we over het algemeen dat het aantal gezinnen procentueel sterker stijgt dan 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
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Statistiek Vlaanderen geven aan dat het percentage volwassenen dat met een partner samenwoont,
globaal daalt.
Figuur 1: Evolutie gemiddelde huishoudgrootte

Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be
In Weelde-Station is de gemiddelde grootte van een huishouden 2,49 mensen, gelijkaardig aan het
provinciale gemiddelde (2,32 mensen per huishouden). Op figuur 1 hierboven zie je dat dit aantal in
licht dalende (blauwe) lijn is. Omgekeerd zie je een stijgende trend alleenstaanden in het dorp, zie
figuur 2. Het percentage alleenwonenden in Weelde-Station bedraagt 24,8% in 2020 (het provinciale
gemiddelde is 33,3%). Het aantal alleenstaanden is wel nog wat lager in Weelde-Station dan in het
arrondissement Turnhout (29%), de provincie (33,3%) en het Vlaamse gewest (32%).
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Figuur 2: evolutie alleenstaanden Weelde-Station

Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

Tabel 4: leeftijdsverdeling Weelde-Station (cijfers 2020)

0-9
10-19
20-29
jaar
jaar
jaar
30-39 jaar 40-49 jaar
133
138
119
130
158
11,9% 12,3%
10,6%
11,6%
14,1%
Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

50-59
jaar
177
15,8%

70-79
60-69 jaar jaar
135
100
12,0%
8,9%

80-89
jaar
27
2,4%

90-...
jaar
5
0,4%

Uit een blik op de leeftijdspiramide van Weelde-Station (tabel 4) merk je dat vergrijzing een
aandachtspunt is: 39,5% van de inwoners is 50-plusser. Ook in figuur 3 zie je dat in Weelde-Station het
aantal 65-plussers en 75-plussers beduidend toeneemt. Aan de andere kant is een kwart van de
inwoners jonger dan 20 jaar.
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Figuur 3: evolutie aantal 65+-ers en 75+-ers in Weelde-Station

Deze vergrijzing zie je eveneens in de oplopende grijze druk4, die 30,9% bedraagt in 2020 voor WeeldeStation (in 2010 was dit nog 19%). De ontgroening die algemeen op Vlaams niveau wordt vastgesteld,
treedt dus ook hier op (zie figuur 5 - de blauwe lijn gaat over Weelde-Station). Op het Vlaamse
platteland ligt dat gemiddelde met 48% trouwens nog een pak hoger 5.
In 2020 bedraagt de groene druk6 (zie figuur 4 - de blauwe lijn gaat over Weelde-Station) in WeeldeStation 41,7%. Dit is hoger dan het arrondissement Turnhout (35,3%), het Vlaams Gewest (37%) en de
provincie Antwerpen (38,1%). Weelde-Station is volgens deze cijfers dus niet alleen aan het vergrijzen,
maar heeft ook een duidelijk aandeel jongeren onder haar inwoners.

4

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 ]
5
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.
6
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 4: evolutie groene druk

Figuur 5: Evolutie grijze druk
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3.3 Beleid voor de dorpen
Kernversterking

Zowel op provinciaal als 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.
Kernversterking gaat over meer dan enkel het verdichten van kernen. Het zet voornamelijk in op het
behalen van een kwaliteitsslag. Niet elke kern heeft dezelfde ruimtelijke context (grootte, aantal
voorzieningen, …) of is op dezelfde manier bereikbaar. Daarom is de invulling van een kernversterkend
beleid ook niet hetzelfde voor elke 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 kader hieronder)7. Door het woonaanbod divers en betaalbaar te
maken, moet het beter afgestemd geraken 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

Het provinciaal woonbeleid treedt aanvullend op bij het Vlaamse en het lokale woonbeleid,
respecteert deze grenzen, maar tracht actief een bijdrage te leveren aan het realiseren van het recht
op menswaardig wonen.
Het provinciaal beleid moet toekomstgericht en effectief zijn, met bijzondere aandacht voor
maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.
De provincie wil inzetten op woonkwaliteit, zowel van de woning zelf als van de woonomgeving. Het
provinciale woonbeleid bevordert het tot stand komen van woningen en woonomgevingen, waar
zuinig wordt omgesprongen met ruimte en grondstoffen, waar de nodige voorzieningen
voorhanden zijn en waar inspanningen worden geleverd om het samenleven en de gezondheid van
bewoners te bevorderen. Deze 4 richtinggevende principes vormen het uitgangspunt:
1. beschikbaarheid en betaalbaarheid: we streven naar het creëren van voldoende diversiteit van het
type woningen in een dorp, buurt of wijk en stimuleren creatieve alternatieven tussen het kopen en
huren van woongelegenheden.
2. duurzaamheid en circulariteit: we streven naar het behouden van het systeem aarde zodat wij
mensen hier gezond, veilig en rechtvaardig kunnen leven. We zorgen ervoor dat we zó met onze
aarde omgaan dat deze onze kinderen én de generaties daarna in hun behoeften kan blijven voorzien.
Circulariteit is een strategie om dit te bereiken.
3. mobiliteit en diversiteit: wij willen woonactoren stimuleren om in elk daartoe geschikt dorp, in elke
daartoe geschikte wijk een divers aanbod te realiseren dat inspeelt op de noden en behoeften van
verschillende bevolkingsgroepen. Als een gepast woonaanbod voorhanden is in de nabije
leefomgeving, zullen mensen sneller geneigd zijn om te verhuizen. Geschikte dorpen en wijken zijn
dorpen en wijken waar men kwaliteitsvol en gezond kan wonen, waar voorzieningen en
7

Zie https://www.kampc.be/duurzaam/woonbeleid
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werkgelegenheid nabij zijn en mensen zich zowel over korte als lange afstanden op een duurzame
manier kunnen verplaatsen, dus in of nabij de kern, niet in linten of in verspreide bebouwing.
4. veerkracht en gezondheid: wij kiezen er voluit voor om mensen te laten wonen in een omgeving
waar ze op een gemakkelijke manier in contact kunnen komen met anderen en waar ze vlot een
verbinding kunnen maken met de samenleving. Connectiviteit is in een veerkrachtige buurt een
sleutelbegrip. Binnen ons beleid willen we inzetten op de verbindende kracht van buurten, dorpen
of wijken, waarin ook groene open ruimte een plaats krijgt.

Ruimtelijk beleid

Hoewel 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.
De Provincie Antwerpen werkt momenteel aan een Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen. Dit
Beleidsplan Ruimte bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen en
vervangt, eens het definitief is goedgekeurd, de provinciale ruimtelijke visie uit het Ruimtelijk
Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA). Het PBRA bestaat uit een strategische visie voor de lange
termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die
visie.
In het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen staat het duurzaam omgaan met de beschikbare
ruimte centraal (voor de toekomstige generaties en voor het klimaat). Principes als zuinig
ruimtegebruik, veerkracht, nabijheid en bereikbaarheid en eigenheid, … ondersteunen dit verder.
Specifiek voor de dorps- en de stadskernen werken we dit verder uit in de strategie en het gelijknamige
beleidskader ‘levendige kernen’. Het gedifferentieerd omgaan met de kernen en de samenhang tussen
de kernen, staan hierin centraal.
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Weelde-Station van november 2008 vormt het
kader voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Ravels. Dat plan kadert binnen het bredere Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en dat van de Provincie Antwerpen. Ravels maakt volgens het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen deel uit van een “agrarische macrostructuur”, met name van een regio waar
een concentratie van grondloze veehouderij heerst. Verder is Ravels aangeduid als “gemeente in het
buitengebied”, hetgeen betekent dat nieuwe woningbouw slechts kan plaatsvinden in de woonkernen,
waaronder Weelde-Station. Veruit de grootste oppervlakte van de gemeente wordt ingenomen door
de bosgebieden Gewestbossen, Molenbos en Wegmeerheide-Eindegoorheide. In de gemeente zijn
nog tal van andere natuurgebieden.
Weelde-Station is door het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan aangeduid als “gehucht”. Een gehucht
is een woonplaats die kleiner is dan een dorp. Als verschil wordt soms aangehaald dat een dorp een
eigen kerk heeft en een gehucht niet, al kan er eventueel een kapel staan. Dit gaat niet altijd op en
feitelijk is er geen duidelijke grens (meer) tussen beide categorieën te trekken. Het is meer een kwestie
van lokale traditie of een bepaalde plaats als dorp wordt gezien, als gehucht of zelfs als niet meer dan
een buurt van een nabijgelegen plaats.
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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 Wooningaanbod en behoefte
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
- Aandachtspunten
Concrete aandachtspunten en ideeën die al naar boven zijn gekomen
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4.1 Sociale kwetsbaarheid
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 kwetsbaarheid is een moeilijk te ‘meten’ fenomeen, juist omdat het zich vaak achter de
voordeur afspeelt. Om toch te proberen hier zicht op te krijgen, kan gestart worden met het in kaart
brengen van (meetbare) doelgroepen die een hoger risico op sociale kwetsbaarheid of vereenzaming
kunnen lopen. Dit zijn onder andere: eenpersoonshuishoudens, alleenwonende ouderen en inwoners
met een herkomst van buiten de EU.
Aantal eenpersoonshuishoudens in Weelde-Station
Zo is eenzaamheid wel een thema in het dorp, meent een sleutelfiguur: “er zijn hier best wel wat
mensen die nauwelijks andere mensen ontmoeten, die geen netwerk hebben. Ook mensen die
langdurig ziek zijn raken snel geïsoleerd. Buren proberen wel te helpen, maar de overheid zou ook wel
wat initiatieven mogen nemen om dit thema op te pakken. Zo is het door slechte busverbindingen voor
ouderen en mensen die slecht ter been zijn lastig om zich te verplaatsen naar bijvoorbeeld Weelde, of
het rusthuis in Arendonk, wat het isolement voor die mensen verhoogt”.
Een potentiële indicator voor eenzaamheid is het percentage alleenwonenden. In Weelde-Station is
24,8% van de huishoudens een éénpersoonshuishouden (cijfers 2020). Dat percentage is in stijgende
lijn (zie tabel 3), maar is wel nog lager dan het provinciale gemiddelde (33,3%), het gemiddelde van
het arrondissement Turnhout (29%) en het gemiddelde van het Vlaamse gewest (31,9%).
Tabel 3: éénpersoonshuishoudens in Weelde-Station

2000
Aantal éénpersoonshuishoudens
Weelde-Station
53
% éénpersoonshuishoudens tov
alle huishoudens
16%
% alleenwonenden 18-64 jaar
6,5%
(onbekend)
% alleenwonenden 75+
Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

2005

2010

2015

2020

60

84

88

112

17,3%
5,8%
36,1%

20,7%
7,8%
33,3%

20,4%
7,3%
31,7%

24,8%
9,3%
31,4%

In Weelde-Station neemt het aandeel alleenwonenden van 18 tot 64 jaar lichtjes toe (zie tabel 3). Dit
aandeel is wel beduidend lager dan het provinciale gemiddelde (14,3%) en dat van het Vlaamse Gewest
(13,1%). Het aandeel alleenwonende 75-plussers ten opzichte van het totale aantal 75-plussers is wel
best hoog, net als in de provincie Antwerpen (34,7% in 2019) en het Vlaamse Gewest van 34,4% (zie
verderop, 4.8 Zorg en welzijn).
'Alleen overleven?' is een Leader-project van OCMW Merksplas en OCMW Ravels. In dit project
wordt plattelandsarmoede bij alleenstaande ouders met gezinslast en alleenstaande 70+-ers
onderzocht. Waar lopen deze doelgroepen tegenaan? Wat zou hen kunnen helpen? De resultaten
zullen de basis vormen voor beleidsaanbevelingen, acties en de ontwikkeling van een definitieve
website.
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Resultaten van dit onderzoek kan je lezen op de website https://ruraalnetwerk.be/projecten/alleenoverleven-samen-zoeken-naar-oplossingen-voor-plattelandsarmoede-focus-0
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 het net duiden op een sterke aanwezige gemeenschap en/of
ondersteuning, waardoor het risico op sociale kwetsbaarheid kan afnemen.
Het aandeel van mensen van buitenlandse herkomst in Weelde-Station ligt erg hoog: in tabel 4 zie je
dat 55% van de inwoners van buitenlandse herkomst zijn. Als je wat verder inzoomt op de herkomst
van die mensen, zie je dat het merendeel uit Nederland komen. In 2020 is het aantal mensen van
Nederlandse afkomst (514 inwoners) zelfs net iets hoger als het aantal inwoners van Belgische origine
(506 inwoners). Andere nationaliteiten zijn er ook, maar in zeer beperkte aanwezigheid - zie tabel 5.
Sleutelfiguren uit het dorp geven aan dat er – zeker in de sociale woonwijk – mensen van veel
verschillende nationaliteiten wonen, met heel wat verschillende talen.
Tabel 4: herkomst & nationaliteit in Weelde-Station

2000
33,4%
363
40,2%
434
48%

niet-Belgische huidige nationaliteit [%]
niet-Belgische geboortenationaliteit
niet-Belgische geboortenationaliteit [%]
niet-Belgische herkomst
niet-Belgische herkomst [%]

2020
36,3%
488
43,5%
616
54,9%

Tabel 5: herkomst inwoners Weelde-Station (%)

Belgische herkomst
Nederlandse herkomst
Oost-Europese (EU) herkomst
Oost-Europese (niet-EU) herkomst
Maghreb herkomst
Afrikaanse herkomst
Aziatische herkomst

45,1%
45,5%
3,7%
0,6%
0,6%
1,8%
1,1%

Elementen van veerkracht: verenigingsleven
Sleutelfiguren uit het dorp die we voor deze analyse hebben gesproken, geven aan dat op wijkniveau
de mensen elkaar nog kennen. “Dat is wel fijn, je kan makkelijk te rade gaan bij je buren als je iets
nodig hebt, bijvoorbeeld een ladder of babysit. Dit geldt zeker in onze wijk Nonnenbos. Er zijn ook
regelmatig wijkfeesten”.
Er zijn een aantal verenigingen actief, waaronder een goed draaiende KWB, die ook jonge mensen
weet te lokken, en ook Femma en OKRA nog. Verder zijn er ook diverse wijkverenigingen. Zo is er sinds
2016 in de nieuwe wijk Nonnenbos een buurtcomité. Ook via de school en de ouderraad gebeurt er
best wel wat.
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Er zijn evenwel geen jeugdbewegingen en sportclubs in het dorp (wel in Ravels en Weelde). “Er is niet
zoveel te doen in ons dorpje”, aldus een sleutelfiguur. “We missen hier toch wel een actief dorpsgevoel,
meer gezelligheid, meer ... samen. Ook voor kinderen en jongeren is er hier nauwelijks iets. Dé uitdaging
voor het dorp is het oubollige karakter aanpakken: ik ben blij dat we een parochiezaal hebben, maar
het zou best wat moderner, frisser, uitdagender mogen: zitbanken, uitnodigende infrastructuur, mooi
onderhouden groene vertoefplekjes, ...”.
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
plattelandssubsidies8 met het thema plattelandsarmoede.
Vanuit het beleid rond sociale economie werkt de provincie aan een inclusieve economie: een
economie waar sociale en reguliere economie geïntegreerd is, 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 Weelde-Station wonen momenteel meer Nederlanders dan Belgen.
Verenigingsleven is beperkt in Weelde-Station.
In bepaalde wijken is er nog echt een dorpsleven, mensen helpen elkaar waar ze kunnen.
Mensen missen activiteit, mogelijkheden om het dorpsgevoel te versterken.
Diversiteit is groeiende in het dorp.
Eenzaamheid, zeker bij ouderen, is een aandachtspunt.
Het dorp mist modernere, frisser ogende gemeenschapsinfrastructuur.

8

Vind hier meer informatie over plattelandssubsidies:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dwep/dlp/plattelandsbeleid/plattelandsontwikkelingsprojecten.html
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4.2 Financiële armoede
Financiële armoede gaat over de vraag 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
In Weelde-Statie is er een sociale woonwijk. Sleutelfiguren uit het dorp vermoeden dat er in die wijk
zeker mensen zijn die te kampen hebben met armoede. “Je ziet bijvoorbeeld heel wat mensen met een
budgetmeter voor wie wassen en strijken erg moeilijk is. De sfeer in de wijk is ook niet echt fijn ... de
meeste mensen hebben er eigenlijk geen netwerk”.
Kwetsbaarheid

Plattelandsarmoede is een moeilijk vast te stellen fenomeen. Zoals een sleutelfiguur zegt: “er is geen
zichtbare armoede, niemand laat graag in zijn portefeuille kijken”. Om te meten hoeveel mensen rond
moeten komen met een beperkt inkomen, kijken we – althans voor de min-65-jarigen – in de eerste
plaats naar de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (zowel titularissen als personen ten
laste) als indicator. De verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering maakt de gezondheidszorg
goedkoper voor personen met een laag inkomen. Deze tegemoetkoming leent zich daarom tot het
inschatten van de groep mensen met een laag inkomen en de personen die hen ten laste vallen.
Figuur 5: verhoogde tegemoetkomingen, gemeente Ravels (in 2018)

In Ravels is het percentage mensen dat recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming lager dan dat
op provinciaal niveau of het Vlaamse niveau - zie figuur 5. Kijken we naar het aantal verhoogde
tegemoetkomingen op niveau van Weelde-Station, dan zie je een andere realiteit: met 15,7% is het
aantal personen met een verhoogde tegemoetkomingen hoger dan dat van de gemeente Ravels (13%),

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
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het arrondissement Turnhout (14%) en even hoog als dat van het Vlaamse gemiddelde (incl. de
steden).
Kijken we naar het gemiddelde inkomen per persoon in Weelde-Statie, bedroeg dat 16.512 euro in
2018. 10 Dat is lager dan andere gemiddelden, zie tabel 6.
Tabel 6: Gemiddeld inkomen per inwoner (in euro, jaargang 2018)

16.152 €
18.015 €
Ravels
19.621 €
Antwerpen (Prov.)
19.756 €
Turnhout (Arr.)
20.125 €
Vlaams Gewest
Bron: Statbel - Fiscale inkomens |provincies.incijfers.be
Weelde Station

Met een alleenstaande ouder verhoogt het risico op armoede. Het percentage alleenstaande ouders
bedraagt 3,2% in Weelde-Station. Dit is vergelijkbaar met cijfers op andere niveaus: voor de hele
gemeente Ravels is dat 2,8%, voor het arrondissement Turnhout bedraagt dit eveneens 3,2%, in de
hele provincie is dit 3,5%, net als in het Vlaamse Gewest.
Hierboven (paragraaf 3.2 Het dorp Weelde-Station) zagen we al dat er een stijgende trend is van
alleenstaanden in het dorp. Dat percentage in Weelde-Station bedraagt in 2020 24,8% (het provinciale
gemiddelde bedraagt 33,3%). Ook dit kan mogelijk een aanwijzing zijn dat er een verhoogd risico is op
armoede.
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 straat. Op het platteland daarentegen blijft deze
eerder verdoken.
Specifiek aan de basis van armoede op het platteland liggen 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. Cijfers geven wel aan dat de ouderen een extra risicogroep zijn.
 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.
10

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner is het quotiënt van het totale netto belastbaar inkomen
en de bevolking op 1 januari van het aanslagjaar.
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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 er kleinschaliger dan in gebieden met een 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 nog 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 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, 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
Ravels geregeld. De sociale dienst van het OCMW doet huisbezoeken op aanvraag.
Op dit moment zijn er 86 sociale woningen in Weelde-Station. Bijna 19% van de woningen in het
gehucht zijn sociale woningen. Die bevinden zich allemaal in de wijk Heide (daar bedraagt het aantal
sociale woningen 40,3%).
In Weelde-Station is er geen lokaal dienstencentrum. De medewerkers zijn aanspreekpunten voor de
bewoners, onder meer op vlak van signalen van sociale kwetsbaarheid.
In Ravels is ook een Welzijnsschakel-afdeling actief. Daarnaast zet de vzw Grensloos zich in voor
mensen die “sociaal uitgesloten zijn”, check http://grensloosvzw.be.

Conclusie



In de sociale woonwijk ‘De Heide’ is armoede wel degelijk een aandachtspunt.
Armoede blijft vaak verborgen, mensen in armoede hebben ook niet altijd een netwerk waar ze terecht
kunnen.

25

4.3. Bereikbaarheid/verkeersveiligheid
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

Weelde-Station ligt op zo’n 4 km van het centrum van Weelde (waar het gemeentehuis van Ravels zich
bevindt) en op 6 km van Ravels. Voor Turnhout – waar het dichtstbijzijnde station ligt – moet je een
8-tal km rekenen en om tot in het buurdorp Baarle te fietsen heb je zo’n 6 km te pedaleren. Tilburg ligt
een 25-tal km verderop.
Er zijn enkele busverbindingen met Turnhout en Baarle. Tijdens de schoolvakanties zijn de
busverbindingen minimaal.
Weelde-Station behoort tot de vervoerregio Kempen.11 De vervoerregio Kempen bestaat sinds 2019,
bevat 28 gemeenten en telt 475.000 inwoners. Het is een van de grootste Vlaamse vervoerregio’s die
werd opgericht in het kader van basisbereikbaarheid. Combimobiliteit staat daarin centraal: het
combineren van verschillende vervoermiddelen.
AUTO
De auto blijft vervoermiddel nummer 1 voor heel wat verplaatsingen, zoals voor woon-werkverkeer
(79%: let wel, dit zijn cijfers voor heel Ravels).
Figuur 6: verplaatsingen tussen woonplaats en werk in 2020, in procenten

Bron: Jouw Gemeentescan, Ravels, 2021

11

In 2019 werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in vijftien vervoerregio’s. Binnen
deze vervoerregio’s zitten de lokale besturen mee aan het stuur om de mobiliteitsuitdagingen in de omgeving
aan te pakken. Meer info via https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregios/vervoerregiokempen
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Met de auto is Weelde-Station in principe goed bereikbaar. In het dorpscentrum kruist de N132 (naar
Merksplas en naar Weelde) de N260 (naar Turnhout en naar Baarle).
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 woon-werk en woon-school
verplaatsingen te doen.
Volgens de Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid heeft 97% van de inwoners van de gemeente
Ravels in hun gezin minstens één wagen, motor of bromfiets (gemiddelde Vlaams Gewest: 93%, cijfers
2020).12
Figuur 7: vervoersmiddelenbezit gemeente Ravels, 2020, in procenten

Bron: Jouw Gemeentescan, Ravels, 2021

OPENBAAR VERVOER
Er zijn in Weelde-Station busverbindingen van De Lijn naar Turnhout, Tilburg en Baarle, en er zijn ook
schoolbussen. Tijdens schoolvakanties is het busaanbod beperkter. Verschillende sleutelfiguren geven
aan dat ze het openbaar vervoersaanbod in het dorp eigenlijk ontoereikend vinden. “Het biedt zeker
geen alternatief voor de auto”.
Overigens vindt – volgens de gemeentemonitor – 64% van de inwoners van Ravels dat er voldoende
openbaar vervoer is in de buurt. Dit is zowat gelijkaardig aan het Vlaamse gemiddelde van 64%. 21%
van de inwoners vindt dat er onvoldoende openbaar vervoer in de buurt is.
In 23% van de gezinnen van de gemeente Ravels is er minstens één iemand met een abonnement op
het openbaar vervoer (in 2020).
Deze cijfers gelden natuurlijk voor de hele gemeente Ravels. Voor Weelde-Station zijn er geen aparte
cijfers.
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
12

Gemeente-Stadsmonitor.
stadsmonitor.vlaanderen.be

Jouw

gemeentescan.
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Ravels.

2

juli

2021,

via

https://gemeente-

net geen 13% van onze verplaatsingen een beroep doen op de fiets. 70% van de fietsverplaatsingen
zijn korter dan 3 km. Over afstanden langer dan 10 km wordt bijna niet gefietst 13 tenzij 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.
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 2020 had 88% van de inwoners van de gemeente Ravels in hun gezin minstens 1 fiets en 45% had
een elektrische fiets. Die laatste zit echt in de lift, het aantal mensen met een e-fiets neemt op korte
tijd sterk toe in Ravels (Vlaamse trend!). 17% van de inwoners van Ravels gebruikt volgens de Vlaamse
Gemeentescan de fiets voor woon-werk of woon-schoolverplaatsingen (het Vlaamse gemiddelde
bedraagt 28%).
Figuur 8: inwoners van Ravels die zich minstens wekelijks te voet of met de fiets verplaatsen in 2020, in procenten

Bron: Jouw Gemeentescan, Ravels, 2021

Overigens is Ravels de eerste gemeente in de provincie Antwerpen die een derde SAVE-label krijgt van
de vereniging van ouders die een kind verloren in een ongeval. Het gemeentebestuur heeft ook de
ambitie verwoord dat “op onze wegen geen enkel ongeval meer gebeurt waarbij een kind betrokken
is”. 14 Het letterwoord SAVE staat voor Samen Actief voor Veilig Verkeer. Om het label te verdienen
moeten de lokale bestuurders met tastbare bewijzen aantonen dat ze actief werk maken van
verkeersveiligheid: zo veel mogelijk wegen op hun grondgebied uitrusten met veilige fietspaden en
gevaarlijke kruispunten aanpakken, maar onder andere ook verkeerslessen inrichten voor de
schoolkinderen en de bevolking sensibiliseren. De criteria en de controles op de naleving ervan zijn
streng: de vzw eist geen woorden, maar daden. Ravels doorstond tot vandaag alle tests.
Sinds de dood van twee tieners in Weelde-Station (december 2011), is verkeersveiligheid dé
topprioriteit in het lokale beleid in Ravels. Op de gewestweg van Turnhout naar Baarle-Hertog (N119)
lag op dat moment nog geen afgescheiden fietspad. Intussen wordt er door de gemeente minstens
één nieuw fietspad per jaar aangelegd. Zoals langs de Bredaseweg in Weelde-Station, waar de tieners
destijds werden doodgereden. Sleutelfiguren geven aan dat er nog altijd wel snel wordt gereden,
onder meer op die Bredaseweg, “maar doordat het fietspad nu volledig gescheiden ligt van de weg, is
het er wel veilig voor fietsers. Het was hier vroeger, voor dat gescheiden fietspad er lag, echt
13
14

https://www.mobielvlaanderen.be/ovg/
in: ”Onze ambitie? Nul ongevallen met kinderen op onze wegen”, in: Gazet van Antwerpen, 8/6/2018
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levensgevaarlijk voor fietsers. Verderop is er een basisschool. Vroeger werden de kinderen er bijna
allemaal met de auto naartoe gebracht. Met de fiets naar school mochten ze niet van hun ouders omdat
de weg te gevaarlijk was door het drukke en snelle verkeer. Dankzij het nieuwe fietspad is dat helemaal
veranderd”.
Toch blijft het nog opletten voor fietsers, weten de sleutelfiguren. “Vermits het fietspad maar aan één
kant van de baan ligt, moeten heel wat kinderen toch nog de drukke weg oversteken. Hier passeert heel
veel vrachtverkeer, vooral buitenlanders. Voor de internationale truckers is de Bredaseweg een handige
sluiproute om binnendoor van Nederland naar België te rijden en zo de kilometerheffing op de
snelwegen te vermijden. En ook richting Turnhout, wordt het fietspad helaas weer een
‘moordstrookje’”.
Een ander moeilijk punt in Weelde-Station is in 2019 ook aangepakt: al het verkeer van en naar het
bedrijvenpark van Weelde-Station, waar onder meer kachelfabrikant Dovre gevestigd is, verloopt
sindsdien via een in- en uitgang die uitkomt op het Geeneinde. Zo zijn de bewoners in de Nieuwe
Stationsstraat verlost van de dagelijkse stroom industrieverkeer voor hun deur.
Uit de Gemeentescan van de Vlaamse overheid blijkt dat 62% van de inwoners van de gemeente Ravels
het veilig vindt om er te fietsen. Dat is beduidend hoger dan het gemiddelde van het Vlaams Gewest:
43%, cijfers 2020). 65% vindt dat er voldoende fietspaden zijn (tegenover 45% voor het hele Vlaamse
Gewest). Wél mag het aantal fietspaden stijgen, 41% van de inwoners van Ravels vindt dat er meer
mogen zijn.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal ongevallen met fietsers en voetgangers in Ravels fluctueert, zie
figuur 9.
Figuur 9: verkeersslachtoffers in Ravels bij fietsers en voetgangers, 2011-2020, in aantal slachtoffers per 100.000 inwoners

Bron: Jouw Gemeentescan, Ravels, 2021
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Figuur 10: verkeersslachtoffers in Ravels bij fietsers en voetgangers, 2020, in aantal slachtoffers per 100.000 inwoners

Bron: Jouw Gemeentescan, Ravels, 2021

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). De Minder Mobiele Centrale is ook actief in Ravels.
Desalniettemin noemt een sleutelfiguur vervoersarmoede “één van de voornaamste problemen van
Weelde-Station": “Zo is er bijvoorbeeld geen bus naar het centrum van de gemeente. Door de weinige
busverbindingen is het zeker voor ouderen niet makkelijk om zich te verplaatsen. Wat het isolement bij
die groep in de hand dreigt te werken”.

Conclusie





De meeste mensen uit Weelde-Station zijn aangewezen op de auto voor hun verplaatsingen.
De auto blijft koning in Ravels.
Dankzij de e-fiets en verbeteringen aan de wegeninfrastructuur, wordt er stilaan wat meer
gefietst. De gemeente heeft sinds een tiental jaren een prioriteit gemaakt van
verkeersveiligheid.
Vervoersarmoede is een aandachtspunt. Zo zijn er geen reguliere busverbindingen naar het
centrum van de gemeente en naar Weelde.
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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, wat ongeveer 1/3e van de bevolking is. Wat overstromingen betreft, heeft WeeldeStation geen probleem: niemand woont er in overstromingsgebied. “Het tegendeel is hier waar, de
bodem is hier veel te droog”, aldus een sleutelfiguur.
We krijgen steeds vaker te maken met periodes van intense regen en wateroverlast, afgewisseld met
langere droge periodes. Er worden maatregelen genomen door de gemeente Ravels om hierop in te
spelen.
De gemeente kiest bewust voor energiezuinige verlichting in of aan gebouwen en op openbare
plaatsen.
De gemeente heeft een goed werkende milieudienst met een duurzaamheidsambtenaar. Met de
ondertekening van het zogenaamde burgemeestersconvenant voor klimaat en energie gaat de
gemeente Ravels mee de uitdaging aan om tegen 2030 het energieverbruik en de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen en meer lokaal geproduceerde, hernieuwbare energie te gebruiken.
Ravels heeft ook de titel van FairTradeGemeente.
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 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 de hitte.
Volgens de Gemeentescan van de Vlaamse overheid zit het wat dit betreft in Ravels zeker goed. Zoals
in de figuur 11 hieronder aangegeven, scoort Ravels op dit vlak beduidend beter als het Vlaamse
gemiddelde.
Figuur 11: aandeel groenvoorziening in de oppervlakte van Ravels (in procenten, cijfers 2016) 15

Bron: Vlaamse Instelling voor Technologisch
Agentschap Binnenlands Bestuur, 2021

Onderzoek,

15

aanlevering

Statistiek

Vlaanderen,

bewerking

Stadsdeelgroen wordt gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van minstens 30 hectare.
Stadsgroen wordt gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 60 hectare. Stadsbos wordt
gedefinieerd als groen met een minimumoppervlakte van 200 hectare.
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Energietransitie is 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 kende Ravels in 2018 een lichte stijging van de CO2-uitstoot van 0,1% t.o.v. 2011. Ter
vergelijking noteren we in de provincie een daling met 2,3% en in het gewest een daling met maar
liefst 6%. De gele en oranje cijfers in tabel 7 staan voor een toename van de emissies. De donkerblauwe
cijfers tonen de grootste dalingen. Voor Ravels merken we dat er een serieuze daling in de uitstoot van
de huishoudens, industrie en het openbaar vervoer plaatsvond. We zien anderzijds een enorme stijging
van de CO2-uitstoot voor landbouw. Ook de emissies van particulier en commercieel vervoer dragen
in Ravels nog sterk bij aan de niet-daling van de broeikasgasemissies.
Overigens blijkt uit figuur 7 hieronder dat de CO2-emissies door verwarming van huishoudens in Ravels
wel nog beduidend hoger liggen dan het Vlaamse gemiddelde.
Tabel 7: evolutie van de CO2-emissies in ton per sector (procentuele groei, 2018 t.o.v. 2011)
Ravels

Turnhout (Arr.)

Antwerpen (Prov.)

Vlaams Gewest

-20,9

-19,3

-15,9

-18,9

1,5

3,9

6,3

3,9

CO₂-emissie
openbaar vervoer

-17,3

-17,3

-14,8

-16,2

CO₂-emissie tertiair

-10,4

-3,5

-0,4

0,0

CO₂-emissie industrie
(niet-ETS)

-20,5

-9,5

-5,4

-8,9

CO₂-emissie
landbouw

45,0

31,3

24,8

2,4

CO₂-emissie
openbare verlichting

-10,8

-20,5

-14,2

-18,0

CO₂-emissie
toegekend

-31,8

-42,3

-28,5

-30,1

0,1

-4,1

-2,3

-6,0

CO₂-emissie
huishoudens
CO₂-emissie
particulier
en
commercieel vervoer

niet

CO₂-emissie totaal

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be
Figuur 12: CO2-emissies door verwarming huishoudens (Ravels), 2009-2018, in ton per huishouden

Bron: Vlaamse Milieumaatschappij, aanlevering Statistiek Vlaanderen, bewerking Agentschap Binnenlands Bestuur
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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.
Zo wenst Vlaanderen 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 duurzaamheidsadvies.
Hierboven staan cijfers voor de gemeente Ravels sinds 2012 voor de premies door de netbeheerder
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 13: evolutie van het aantal uitbetaalde premies aan huishoudens in Ravels (2012-2019)
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Figuur 14: premies per type, % t.o.v. alle premies voor huishoudens in Ravels (2019)

Bron: Fluvius | provincies.incijfers.be
De gemeentescan van de Vlaamse overheid bekijkt ook wat inwoners zélf doen om klimaatbewust te
handelen. In de grafiek van figuur 15 hieronder zie je dat er nog ruimte is voor gedragsverandering op
een aantal vlakken.
Figuur 15: inwoners Ravels die milieubewust handelen in 2020, in procenten

Bron: Jouw Gemeentescan, Ravels, 2021

Op vlak van energiezuinig wonen doet Ravels het dan weer best goed: 83% van de woningen in de
gemeente is volgens de Vlaamse gemeentescan energiezuinig (tegenover 78% in het Vlaams Gewest,
cijfers 2020). Een woning is energiezuinig als het dak en de muren geïsoleerd zijn, er dubbel glas is en
een energiezuinige ketel is geïnstalleerd. In 2017 was dit percentage overigens maar 60%, er is dus fiks
geïnvesteerd in Ravels de voorbije jaren.
De volgende stap is van woningen “energierecuperende” gebouwen te maken: installatie van
groendak, zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp en/of gebruik regenwater. In Ravels woont 54%
van de inwoners in een woning die minstens één van deze voorzieningen heeft – een gelijkaardig
niveau als dat van Vlaanderen.
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Conclusie





Ravels is een groene gemeente, wat in warme dagen zorgt voor de nodige verkoeling.
Er stelt zich geen overstromingsproblematiek in Weelde-Station.
De CO2-uitstoot van de gemeente is niet gedaald sinds 2011. Er zijn sectorale verschillen: waar
onder meer industrie en huishoudens energiezuiniger worden, stijgt de uitstoot van (vooral)
landbouw en verkeer.
Op vlak van energiezuinig wonen worden in Ravels goede stappen gezet. Klimaatbewust
handelen bij de inwoners kan op een aantal parameters nog verbeteren.
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4.5 Aanbod basisvoorzieningen
De match tussen vraag en aanbod van lokale voorzieningen is relevant voor dorpen omdat er veel
wegtrekken. Er is nochtans vraag naar lokale én 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 Weelde-Station is het aanbod aan basisvoorzieningen eerder beperkt. Dit zijn de voorzieningen die
nodig zijn om het dagelijks leven te organiseren en deel te nemen aan de maatschappij. Voorbeelden
zijn: een kleuter- en basisschool, kinderopvang, huisarts, apotheek, voedingswinkel, postpunt en
(publieke) ontmoetingsruimten.
In het dorp vind je:
- een basisschool (Vrije Basisschool ‘t Spoor).
“In onze school kom je inwoners uit de drie wijken van het dorp tegen, wat het
samenhorigheidsgevoel van Weelde-Station versterkt”, aldus de directie van de school.
- 1 huisdokter
- een pannenkoekenhuisje Het Koffiehoekske
- een groentewinkel (die ook andere zaken verkoopt)
- een kapperszaak
Voor uitgebreidere boodschappen gaan de mensen uit Weelde-Station in de eerste plaats naar de
OKAY in Weelde (op 4,5 km van Weelde-Station). In Weelde is ook de apotheek en het gemeentehuis.
In Ravels (op 6 km van Weelde-Station) is er een Delhaize, Aldi, een fruitmarkt, bankautomaat en de
diensten van het OCMW. Er is geen openbaar vervoer naar Ravels en Weelde.
“We missen een buurtwinkel in het dorp. Onze vroegere buurtwinkel – de SUPRA – is al zeker tien jaar
gesloten. Er is hier weinig tot niks, geen winkels, weinig dienstverlening”, aldus de sleutelfiguren uit
het dorp die we spraken. “Eigenlijk missen we een dorpskern, waar mensen kunnen samenkomen, waar
bijvoorbeeld een kroeg is en een grotere winkel”.
Opvallend wel: er zijn twee frituren in het dorp. In de hele gemeente Ravels waren er in 2020 trouwens
14 frietkoten. “Daarmee is Ravels de strafste frietgemeente van België”, zegt Bernard Lefèvre van de
frituristenbond. “Er is er hier dus bijna één per 1.000 inwoners, waar het meestal pas rendabel is vanaf
2.500 inwoners. Er gelden in Ravels blijkbaar andere regels dan elders in het land”.16 Een verklaring van
een lokale frituurhoudster: de nabijheid van de Nederlandse grens. ”We trekken veel passanten en
friettoeristen uit Nederland die speciaal de grens oversteken om hier een echte Belgische friet met
mayonaise te komen eten“.

16

in: ”Straffe kost: 14 frituren in 1 dorp”, Gazet Van Antwerpen, 6 maart 2020.
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De dienst Detailhandel van de provincie Antwerpen kan op vraag van en in samenwerking met het
gemeentebestuur een detailhandelsvisie opbouwen. Concreet zou de dienst rond volgende topics
kunnen werken:
- Behouden van winkelaanbod in de dorpen en beperken van ontwikkelingen in de periferie
- Uitbreiden van het aanbod dagelijkse goederen in kernen waar deze (bijna) niet meer
aanwezig zijn
- Detailhandelsvisie ontwikkelen met focus op behoud van het aanbod in de dorpen

Conclusie


Het aanbod basisvoorzieningen in het dorp is erg beperkt. Mensen missen zowel het aanbod
als de mogelijkheid tot ontmoeting.
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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.
Met betrekking tot deze uitdaging wordt met name gekeken naar tewerkstelling. Dit gaat ten eerste
over het aantal werklozen in de gemeente Ravels (dit cijfer is niet op dorpsniveau beschikbaar, de
situatie in het dorp Weelde-Station kan hiervan verschillen).
Uit de figuur hieronder blijkt dat de verhouding werkenden en niet-beroepsactieven ongeveer even
groot is. Wat wil zeggen dat de helft van de bevolking van Ravels afhankelijk is van de andere helft voor
zijn inkomen. 2% van de inwoners is werkzoekend, vergelijkbaar met cijfers op Vlaams Gewest. 36,9%
is werkend, 39,4% is niet-beroepsactief.
Als het gaat over Weelde-Station, geven sleutelfiguren mee dat in de meeste gezinnen de beide
partners werken. “Vanuit de school zien we dat heel wat moeders halftijds werken, vaak in de
zorgsector, en dat de mannen vaak aan de slag zijn als arbeider. Veel mensen werken op het nabije
industrieterrein van Weelde-Station, dat momenteel nog wordt uitgebreid.”
Figuur 16: inwoners volgens hun socio-economische positie (Ravels, 2018)

De werkloosheidsgraad (aantal werkzoekenden t.o.v. de totale beroepsbevolking) in de gemeente
Ravels schommelt al enkele jaren tussen de 4,5 en 6,5%, waarmee de gemeente Ravels het duidelijk
beter doet dan de provincie Antwerpen.
In Weelde-Station was het aandeel mensen, die langdurig (= meer dan twee jaar) in de werkloosheid
zijn verzeild geraakt, lange tijd net iets hoger dan het Vlaamse gemiddelde, maar dit is sinds 2019
duidelijk afgenomen. In totaal zijn er in Weelde-Station een 25-tal mensen werkloos (cijfers 2019). Ook
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de sleutelfiguren die we spraken gaven aan dat ze geen grote aantallen werklozen zien in het dorp: “er
zijn in de omgeving best wel wat mogelijkheden voor mensen om te werken”.
Figuur 17: evolutie werkloosheidsgraad in Ravels

Bron: Steunpunt Werk (Vlaamse arbeidsrekening) | provincies.incijfers.be
Figuur 18: percentage NWWZ 17

17

In deze figuur slaat de blauwe lijn (genaamd statistische sectoren totaal) op Weelde-Station.

39

Met de doorstromingscoëfficiënt (figuur 19) 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. 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]. Een coëfficiënt lager dan 100 duidt
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 Ravels en Weelde-Station (iets minder sterk). In figuur 19 zie je heel duidelijk hoe
uitgesproken deze daling is.
Figuur 19: doorstromingscoëfficiënt 18

Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

In de gemeente Ravels is 9,7% van de bebouwde oppervlakte bestemd voor bedrijvigheid. Dat is in
vergelijking met de rest van de provincie eerder laag: het provinciale gemiddelde is 16,3% en het
Vlaamse gemiddelde is 15,8.

Conclusie



18

Er lijkt geen structureel probleem te zijn in Weelde-Station wat betreft werkloosheid.
Nogal wat inwoners uit het dorp werken op het industrieterrein van Weelde-Station, dat nog
aan het uitbreiden is.

In deze figuur slaat de blauwe lijn (genaamd statistische sectoren totaal) op Weelde-Station.
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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.
Als dorpen veerkrachtig willen blijven, moeten ze beschikken over een gezonde mix van inwoners.
Dat betekent dat het ook voor jongeren en/of jonge gezinnen aantrekkelijk moet blijven om in het
dorp te blijven wonen. In 2015 deed KLJ een bevraging bij 619 plattelandsjongeren over hun
behoeften binnen de thema’s wonen, vrije tijd, werk/studies, voorzieningen in het dorp en
mobiliteit.
Meer dan 50% van de ondervraagde jongeren geeft ‘ruimte en privacy’ en ‘rust en natuur’ aan als
één van de 3 belangrijkste voordelen van wonen op het platteland. Verder droomt 95% van de
ondervraagde jongeren ervan om een woning te kopen op het platteland. Jongeren hebben nood
aan een woonbeleid waarin zij gemotiveerd worden om huizen te kopen en te renoveren met
respect voor de open ruimte (KLJ, 2015). Experimenten met nieuwe vormen van wonen zoals cohousing kunnen hierop inspelen.
Vrije tijd is voor de jongeren gelijk aan sociaal contact. Ze hebben behoefte aan
ontmoetingsplaatsen om samen te zijn met vrienden en familie. In overleg met alle
plattelandsjongeren kunnen een slimme invulling en combinaties van verschillende diensten
voldoende ontmoetingsplaatsen garanderen. De vraag naar infrastructuur is groter dan het aanbod.
Jongeren betrekken bij de investeringsplannen en hen inspraak geven is nodig om aan de behoefte
van de jongeren te voldoen (KLJ, 2015).
Ook lokale tewerkstellingsmogelijkheden kunnen ervoor zorgen dat jongeren in het dorp blijven.
Daarnaast moeten er in het dorp voldoende voorzieningen zijn voor kinderen, zoals een basisschool,
kinderopvang, speelplein/speelgroen, jeugdbeweging … zodat ook jonge dorpsbewoners een band
met hun dorp opbouwen. Deze voorzieningen moeten via trage verbindingen ook bereikbaar
gemaakt worden voor kinderen en jongeren.
In het inleidende hoofdstuk is al verwezen naar groene druk in Weelde-Station (die bedraagt 41,7%).
Dit is hoger dan het arrondissement Turnhout (35,3%), het Vlaams Gewest (37%) en de provincie
Antwerpen (38,1%). Weelde-Station heeft dus ook een duidelijk aandeel jongeren onder haar
inwoners. Zoals de figuur hieronder aangeeft zijn de kinderen en jongeren verspreid over de
verschillende leeftijden. Dit betekent dat er voor iedere leeftijdsklasse noden zullen zijn in het dorp.
Volgens de sleutelfiguren die we spraken, is dit voor het dorp een zeer belangrijk aandachtspunt: “er
is hier niet veel voor onze jeugd en al zeker niet voor de jongeren: geen jeugdbeweging, geen jeugdhuis,
geen ontmoetingsplekken. De meisjes gaan nu naar de KSA van Weelde, de jongens zouden kunnen
gaan naar de Chiro in Weelde maar dat loopt minder vlot”.
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Figuur 20 : leeftijdspyramide jongeren Weelde-Station (2020)

Als het gaat over jongeren, zijn er nog enkele trends die interessant zijn om te bekijken. Zoals gezegd
zet zich ook in Ravels en Weelde-Station 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.
Figuur 21: gezinsverdunning Weelde-Station
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Bron: Rijksregister|provincies.incijfers.be
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Tegelijk neemt ook het aantal gezinnen met één ouder stilaan toe, net als in de rest van Vlaanderen.
Figuur 22: evolutie alleenstaanden met -18-jarige kinderen, Weelde-Station
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Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be

Aantal gezinnen met kinderen
Nog een Vlaamse trend, die zich weerspiegelt in Weelde-Station, is het dalend aantal gezinnen met
kinderen. Waar in 1990 bijna 50% van de gezinnen minstens 1 kind had, is dat nu nog 28%. Een reden
daarvoor is de vergrijzing van de bevolking, waardoor er steeds meer gezinnen zijn waar de kinderen
reeds de deur uit zijn (zie verder volgend hoofdstuk).
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Figuur 23: evolutie gezinnen in Weelde-Station
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Conclusie



Weelde-Station mist vrijetijdsvoorzieningen voor jongeren: er zijn geen jeugdverenigingen,
geen sportverenigingen, geen jeugdhuis, geen plekken voor ontmoeting.
Weelde-Station ontsnapt niet aan enkele bredere Vlaamse trends zoals toenemend aantal
gezinnen met 1 ouder, gezinsverdunning en vergrijzing.
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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 druk19 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 – zoals in het inleidende hoofdstuk gezegd – in Weelde-Station 30,9% (in 2020). WeeldeStation ontsnapt dus niet aan de vergrijzing die zich doorzet op het Vlaamse platteland. ”De meesten
onder hen wonen gewoon thuis, maar hebben dan vaak hulp van thuisverpleging, warme
maaltijddienst of minder mobile centrale. Er is een groot rusthuis in de buurt, namelijk in Ravels zelf
dat momenteel nog wordt uitgebreid en er zijn ook verschillende bejaardenwoningen”, aldus enkele
sleutelfiguren uit het dorp. ”Voor hen zou, net als voor jongeren, meer ontmoetingsruimte een pluspunt
zijn. Er is wel het Koffiehoekske, en OKRA en Femma. Het lijkt wel dat die organisaties het moeilijk
hebben om trekkers te blijven vinden. Verder is er weinig openbaar vervoer, waardoor ouderen
grotendeels afhankelijk zijn van hun kinderen of van de minder mobielen centrale“.
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. Van de negentigers
krijgt ruim 80% professionele verpleegkundige zorg.
De relatieve toename van het zorggebruik met de hogere leeftijd geldt uiteraard evenzeer in
Ravels. Op basis van het aantal dossiers zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden tellen we in 2020 in
Ravels 395 zorggebruikers waarvan er 309 ouder zijn dan 65 jaar. Dit is 10,3% van alle 65-plussers. De
grootste groep zorggebruikers vinden we bij de tachtigers. In Ravels gaat het om 224 zwaar
zorgbehoevende 80-plussers, of 29,2% 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 Ravels 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 24 hieronder toont tussen 2017 en 2035 de evolutie van het aantal 65- en 80-plussers.

19

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 ]
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Figuur 24: prognose percentage '65+' en '80+'

Volgens de studie “Ouder worden op het Vlaamse Platteland” 20 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 XXX is er het
dienstencentrum De Waaier.
De studie geeft aan dat op het Vlaamse platteland 40% van de woningen sterk onaangepast is om in
te wonen en verder dat 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.
Zorgaanbod
In Ravels zijn er verscheidene organisaties aan het werk rond vergrijzing en zorg: OCWM,
thuiszorgdiensten, het RVT, CADO. Ravels beschikt niet over een lokaal dienstencentrum. Zo’n lokaal
dienstencentrum is een woonzorgvoorziening die in een bepaalde 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 verruimen, om de sociale cohesie in
de buurt te versterken en om de gebruiker te ondersteunen om zo lang mogelijk in goede
20

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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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 Ravels bedraagt
de programmatie 2 lokale dienstencentra.
Verder beschikt Ravels over residentiële plaatsen voor senioren:
- WZC Home O.L. Vrouw van de Kempen (aantal plaatsen, zie www.wzc-ravels.be)
- Serviceflats Poppel (25)
- Bejaardenwoningen Poppel (29)
- Bejaardenwoningen Noorderkempen (Weelde-Statie 1, Oosteinde 5, Koning Albertstraat 15)
Er is geen seniorenconsulent in Ravels, maar de dienstverlening wordt opgenomen door
maatschappelijk assistent en ambtenaar vrije tijd (seniorenraad).
Heel wat werkingen (rond maaltijden, ouderenbehandeling of -mishandeling, …) zijn niet territoriaal
gebonden, maar richten zich tot alle inwoners van Ravels, dus ook de inwoners van Weelde-Station.
Nogal wat ouderen leven alleen in Weelde-Station. 31,9% van de 75+-ers (= een 25tal mensen) is
alleenwonende ouderen. Het fenomeen is nu eenmaal inherent aan plattelandsgemeenten. Dit aantal
ligt helemaal in lijn met de gemiddelden op provinciaal en gewestelijk niveau.
De Provincie Antwerpen werkt aan een beleid rond ‘zorgzame dorpen’. 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 voor zorgorganisatie in hun dorpen. De focus ligt hier op de combinatie van zorg, wonen en
welzijn. Zorgzame dorpen sluit aan bij het vergroten van sociale cohesie, maar benadert dit op een
andere manier. Binnen de tool zetten we sociale cohesie af tegen eenzaamheid (subjectieve ervaring)
en sociaal isolement (objectief gegeven). Subjectief gaat het dan vooral over een gevoel waarbij men
het bredere contact mist met kennissen of juist de dieperliggende affectieve banden gemist worden.
Objectief gaat het effectief over weinig contacten hebben.
Het treft bijgevolg verscheidene doelgroepen en niet alleen ouderen:
- Alleenstaanden (niet alleen oudere alleenstaanden)
- Personen met een zorgnood of psychische kwetsbaarheid
- Ook recent verhuisd zijn is een factor voor eenzaamheid en dus sociale kwetsbaarheid
- Een lagere sociale-economische situatie of armoede werkt eenzaamheid in de hand
- Oudere huurders hebben een grotere kans om in een kwetsbare situatie terecht te komen
(betaalproblemen, onaangepaste woning, lager inkomen enzovoort).

Conclusie



De vergrijzing is ook in Weelde-Station erg duidelijk aanwezig.
Voor senioren in het dorp zou meer ontmoetingsruimte/mogelijkheden en meer openbaar
vervoer nuttig zijn.
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4.9 Woningaanbod en behoefte
Diverse doelgroepen hebben nood aan diverse woningen. Zo hebben ouderen nood aan woningen
aangepast aan hun behoeften, omwille van beperkingen 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, 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 naar de mediaan woningprijs te
kijken. Uit tabel 8 blijkt dat deze (mediaan!) prijzen in Ravels voor woningen een pak hoger liggen in
vergelijking met de rest van het arrondissement Turnhout, provincie of Vlaanderen. En de prijzen zitten
in de lift: in Ravels is een woning 26% duurder in 2020 dan in 2015 (voor Vlaanderen is die stijging
19,6%). Zie figuur 25 hieronder.
Of dit voor Weelde-Station anders is dan het plaatje van Ravels, konden de sleutelfiguren niet zeggen.
“Prijzen lijken min of meer gelijk als rest in Vlaanderen. Kleinere huizen met een tuintje zijn
aantrekkelijk. Er wonen veel Nederlanders, dat heeft mogelijk een invloed op de huizenprijzen.”
Overigens is 52% van de woningen in Ravels vrijstaand, ruim meer dan het Vlaamse gemiddelde (28%).
Tabel 8: MEDIAANPRIJZEN woningen (2020) in €

Ravels
Turnhout
(Arr.)
Antwerpen
(Prov.)
Vlaams Gewest

Alle huizen
appartement)
327.000
275.000

(excl. Rijhuizen

Appartementen

282.500
239.000

Vrijstaande
huizen
377.500
350.000

295.000

270.000

330.000

195.000

275.000

249.000

349.000

190.000

229.500
215.000

Bron: FOD Financiën - Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED)
Figuur 25: evolutie mediaanprijzen woningen gemeente Ravels

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

Het aandeel van het inkomen dat in Ravels voorbehouden is voor wonen, is voor het merendeel van
de gezinnen minder dan 30%, blijkt uit de Vlaamse gemeentescan (zie figuur 26 hieronder). Uit
diezelfde Vlaamse gemeentescan blijkt dat 2% van de mensen uit Ravels in 2020
betalingsmoeilijkheden (voor hun lening of huur) hadden tegenover 5% als Vlaams gemiddelde.
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Figuur 26: aandeel (%) van de inwoners waarvan de totale uitgaven van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van
het gezinsinkomen

Bron: Survey Gemeentemonitor Vlaamse overheid

Ravels heeft 283 sociale huurwoningen waarvan er 86 in Weelde-Station liggen. Bijna 19% van de
woningen in Weelde-Station zijn sociale woningen (tegenover 4,6% voor de hele gemeente Ravels). Ze
situeren zich voornamelijk in de Heide. Dit heeft zijn effect in het dorp, aldus een sleutelfiguur: “Bij
sommigen mensen in het dorp leeft de perceptie dat er meer sociale woningen zijn dan ‘gewone’
woningen. Heel wat mensen brengen hun kinderen ook buiten het dorp naar de basisschool omdat ze
niet willen dat deze in de ‘asociale’ klassen terecht komen. We zijn bang dat het dorp kantelt naar een
volledig sociaal woondorp en dat er geen goede mix meer is. Het is ook moeilijk om deze mensen uit
hun kot te krijgen”.
In 2019 stonden er trouwens 232 gezinnen op de wachtlijst voor sociale huisvesting van Ravels, dat is
3,8% kandidaat-huurders. Dat zijn er minder dan in de provincie Antwerpen (6,5%) of in het Vlaamse
Gewest (5,3%). De gemiddelde wachttijd om in Ravels over een woning te kunnen beschikken is 915
dagen (ter vergelijking: het provinciale gemiddelde bedraagt 1.243 dagen en dat van het
arrondissement Turnhout 1.040 dagen).

Conclusie




De prijzen van woningen in Ravels zijn de laatste jaren fel gestegen. Ze liggen ook hoger dan
die van het arrondissement Turnhout en de provincie. Inwoners van het dorp Weelde-Station
vermoeden dat dit ook geldt voor hun dorp.
In Weelde-Station valt specifiek het relatief hoog aantal sociale woningen op. Integratie van
deHeide in het dorp is een aandachtspunt.
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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 Vlaamse bestuurskrachtmonitor scoort Ravels duidelijk beter dan gelijkaardige gemeenten
op vlak van financiën. Zo is de autofinancieringsmarge21 in Ravels (lichtgroene lijn in figuur hieronder)
een pak hoger dan die van vergelijkbare steden in Vlaanderen (donkergroene lijn in figuur). De cijfers
hieronder lopen slechts tot 2015, maar de autofinancieringsmarge blijkt uit recentere gegevens van
2019 nog steeds 313,55 euro per persoon te bedragen. Die blijft dus behoorlijk stabiel in Ravels.
Figuur 27: autofinancieringsmarge Ravels (cijfers 2017)

Bron: Bestuurskrachtmonitor | Statistiek Vlaanderen

De schuldratio22 in Ravels en de financiële schuld per inwoner is beduidend lager dan vergelijkbare
steden (cijfers 2015). In 2015 was de schuld nagenoeg weggewerkt. In 1996 hadden de gemeente nog
voor 15 miljoen euro schulden. Ravels was in 2015-2016 een van de weinige gemeenten in Vlaanderen
zonder ook maar één eurocent schuld. Intussen bedraagt de financiële schuld per inwoner bijna 77

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 exploitatie-ontvangsten
zou voor aanwenden. https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/BKM-Ravels.pdf
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euro (cijfers 2019). Ter vergelijking: gemiddeld in Vlaanderen is die gemeentelijke schuld per inwoner
1.270 euro per inwoner. De gemeente Ravels blijft dus erg voorzichtig omspringen met haar middelen.
Tabel 9: schuldratio Ravels

Bron: Bestuurskrachtmonitor | Statistiek Vlaanderen

Die financiële voorzichtigheid zie je ook weerspiegeld in het personeelsbeleid. In 2020 werkten er 155
mensen bij de gemeentelijke diensten (incl. OCMW). Omgerekend naar het aantal inwoners zijn dit 8
voltijds equivalenten (VTE) tegenover het gemiddelde voor alle Vlaamse gemeenten van 12 VTE.
Dit vertaalt zich volgens de Vlaamse gemeentescan niet meteen in minder goede dienstverlening. Een
ruime 70% van de Ravelnaars is tevreden over de digitale dienstverlening en de loketvoorzieningen.
55% van de inwoners voelt zich goed geïnformeerd (= vergelijkbaar met het Vlaamse gemiddelde) en
48% van de inwoners voelt zich voldoende geconsulteerd23 (tegenover 37% in het Vlaams gewest).
Overigens heeft 46% van de bevraagde Ravelnaren vertrouwen in hun bestuur en staat 40% er neutraal
tegenover. Het Vlaams gemiddelde is 34% vertrouwen. Dus ook hier scoort de gemeente Ravels in
vergelijking met Vlaanderen best goed.
Vanuit het perspectief van de sleutelfiguren uit Weelde-Station, blijkt dat mensen uit het dorp lang het
gevoel hadden minder mee te tellen. “Dat is wel aan het kantelen. Goed dat er ook enkele
gemeenteraadsleden uit ons dorp zijn. Jammer dat we nog geen schepen hebben, dan zouden we nog
23

Hiermee wordt verwezen naar het aandeel inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur voldoende
inspanningen doet om hen bij veranderingen in hun buurt te betrekken.
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meer op de agenda kunnen komen. We hebben wel de indruk dat als je iets wil melden aan de gemeente
dat je altijd wel je weg weet te vinden”.

Conclusie



Ravels is financieel een gezonde gemeente, het gemeentebestuur wordt goed bestuurd.
Weelde-Station heeft zich lang wat vergeten gevoeld door het gemeentebestuur, maar die
trend is wel aan het keren.
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Bronnenlijst analyse
Input gemeentelijke ambtenaren gemeente/stad Ravels
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Cijfermateriaal uit Provincies in Cijfers
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Interviews met sleutelfiguren
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