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1 Samenvatting analyse en conclusie    

Hieronder vind je een beknopte samenvatting van de analyse voor Heidehuizen. 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. 

  

Donkergroen: hoge veerkracht 

Lichtgroen: relatief hoge veerkracht  

oranje: relatief lage veerkracht 

Rood: lage veerkracht 

Onderstaande informatie focust op deelgemeente Heidehuizen (dus niet heel de gemeente 

Mol). 

Sociale samenhang 

 

 

 

 Volgens de cijfers zijn er niet onmiddellijk factoren 

die wijzen op een grotere kwetsbaarheid : een 

beperkte diversiteit, relatief weinig 

eenpersoonshuishoudens. Het toenemende 

aandeel alleenwonende senioren is wel een 

aandachtspunt (zie hoofdstuk 8).  

 Er is een beperkt verenigingsleven in het dorp; 

voor jeugdverenigingen of seniorenorganisaties 

moeten mensen uit Heidehuizen naar buurdorpen 

gaan. Eenzaamheid is een aandachtspunt met een 

verouderende bevolking.  

 De jaarlijkse evenementen brengen leven in het 

dorp en versterken het dorpsgevoel.  

 Inwoners van Hutten en Volmolen voelen zich niet 

verbonden met Heidehuizen 

Armoede 

  Mol als gemeente en Heidehuizen als dorp zijn bij 

de welvarende gemeenten in België. Toch is er 

binnen Heidehuizen een opvallend groot verschil 

tussen de wijken onderling waarbij de Hutten de 

meest kwetsbare is.  

 Net als in Vlaanderen stijgt de armoede en 

kansarmoede in Heidehuizen. Er is een stijgend 

aantal jongeren met een verhoogde 

tegemoetkoming en de kansarmoede-index neemt 

toe.  

 Anderzijds valt uit de cijfers op dat die 

kwetsbaarheid voor armoede in het gehucht 

Heidehuizen wel lager is dan elders in Mol of 

Vlaanderen.  

 Armoede noch kansarmoede zijn zichtbaar in 

Heidehuizen. 

Mobiliteit 

  De auto is nog steeds koning in Heidehuizen, maar 

de fiets wint steeds meer aan terrein.  

 Heidehuizen is goed bereikbaar met auto. Een 

ruim aanbod aan openbaar vervoer vind je, op 

fietsafstand, in Mol-Centrum.   

 Fietsostrades verlagen de grens om voor grotere 

afstanden woon-werkverkeer de fiets te nemen.  

 Fiets- en voetpaden in het dorp zelf zijn niet altijd 

in goede staat of worden als onveilig ervaren.   



   

 

6 

 

 Inwoners ervaren nog sluipverkeer op bepaalde 

plaatsen in Heidehuizen ondanks eerdere 

ingrepen.  

 Veiligere verbinding naar het centrum van Mol 

voor zwakke weggebruikers. 

 

Klimaat 

  Mol kent de laatste jaren een daling in de CO2-

uitstoot. Die is grotendeels toe te wijzen aan een 

dalende uitstoot van huishoudens en van een 

daling door het openbaar vervoer en openbare 

verlichting.  

 In Heidehuizen woont een bijna één vierde van de 

inwoners in overstromingsgebied, in de wijk 

Volmolen zelfs 90%.  

 De gemeente neemt actie via Kempen2020, 

Kempen 2030 en FairTradeGemeente. 
 Er is een actieve transitiegroep in Mol en Balen die 

interessante initiatieven nemen vanuit de 

gemeenschap zelf.  
 Omgaan met klimaatverandering vergt een 

mentaliteitswijziging bij burgers.  

 Het is zinvol om een tandje bij te steken om het 

bewustzijn bij de burgers rond dit thema te 

vergroten. Zo zie je dat mensen sneller de auto 

nemen dan de fiets – ook voor korte 

verplaatsingen. Het verkeer heeft een belangrijk 

aandeel in de stijgende CO2-emissies in de 

gemeente. 

Basisvoorzieningen 

 

 

 In Heidehuizen zijn basisvoorzieningen aanwezig 

al zou een bakker of frituur een meerwaarde zijn 
 Het goed voorziene en bereikbare Mol-centrum ligt 

vlakbij. 

 Lokale producenten beter promoten. 

 Extra kansen creëren voor de lokale middenstand.  

Werkgelegenheid 

  Er stelt zich geen (structureel) probleem met 

werkloosheid in Heidehuizen.  
 In Mol vind je werkgelegenheid in de bedrijven- en 

industrieterreinen, bij KMO’s. 

 De meeste inwoners van het dorp werken binnen 

een half uur van huis.  

Jong zijn 

  Er is geen of zeer beperkt aanbod aan 

onthaalmoeders en naschoolse opvang. 

 Jeugdbewegingen zijn er niet in Heidehuizen 

 Er is nood aan speel- ontmoetingsplekken voor 

kinderen en jongeren 

 Schooltje van de Hei breidt zijn werking uit met 

lagere school 

Ouder worden 

  De golf aan (plattelands)vergrijzing laat zich ook 

in Heidehuizen voelen.  

 Belangrijk aandeel alleenwonende 75+-ers.  

 Er wordt nog behoorlijk veel aan thuis- en 

mantelzorg gedaan in het dorp. Al verdiend dit 

voldoende aandacht.  

 Belangrijk om het woon-zorgaanbod goed te 

blijven uitbouwen. 

Wonen 
  Woonprijzen voor huizen in Mol zijn iets lager dan 

in de rest van Vlaanderen.  
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 In Heidehuizen is een voldoende divers 

woonaanbod.  

 Weinig sociale huurwoningen in het dorp. Aanbod 

sociale woningen goed blijven opvolgen. 

Mijn lokaal bestuur 

  Mol voert communicatie naar de inwoners. 

Aandachtspunt is dat de info ook voldoende en 

diepgaand in de gehuchten geraakt.  

 Er is ruimte voor meer dialoog met het 

gemeentebestuur. Samen aan een 

langetermijnsvisie werken over het dorp is 

noodzakelijk. Dit kan ook het vertrouwen in het 

bestuur versterken.  

 Betrokkenheid inwoners en inspraakmomenten 

goed benutten. 
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2 Inleiding 

2.1 Veerkrachtige Dorpen 

Een veerkrachtig dorp? Dat is een plaats waar de gemeenschap met gezamenlijke 

uitdagingen aan de slag gaat. Broodnodig, want dorpen veranderen in sneltempo: 

jongeren trekken weg, het aantal ouderen neemt toe, (basis)voorzieningen verdwijnen, 

automobiliteit stijgt en tegelijk vermindert het aanbod aan openbaar vervoer. Om zelf met 

deze uitdagingen om te gaan, is het belangrijk dat een dorp de kracht van hun 

dorpsgemeenschap ontdekt en vergroot. Het traject Veerkrachtige Dorpen steekt hier 

een handje toe.    

Lokale besturen én inwoners gaan samen op zoek naar creatieve oplossingen om hun dorp 

te versterken en veerkrachtig te maken. Samen bepalen ze welke gezamenlijke 

uitdagingen ze zichtbaar maken, bespreken, benoemen en waar mogelijk 

aanpakken.    

Veerkrachtige Dorpen is een initiatief van de dienst Platteland van de Provincie Antwerpen 

in samenwerking met RURANT vzw.  Een veerkrachtig dorp is niet alleen een plek waar we 

wonen. Het is een plek waar we werken, naar school gaan, boodschappen doen, sporten 

en ontspannen, opgroeien en oud worden, vrienden, familie en buren ontmoeten. Met die 

veerkracht gaan we aan de slag in Heidehuizen. 

 

2.2 Traject Veerkrachtige Dorpen 

De eerste stap in het traject is de analyse van het dorp: een momentopname van de 

veerkracht van Heidehuizen vandaag (Figuur 1). De analyse brengt 10 sociaaleconomische 

uitdagingen in kaart die aangevuld worden met informatie en ervaringen van inwoners.  

Op een startmoment wordt de opgemaakte analyse afgetoetst bij de inwoners (Figuur 2). 

Welke aanvullingen hebben ze? Welke thema’s vinden inwoners belangrijk om dieper op in 

te gaan. Tijdens 4 participatiesessies wordt uit de ideeën en opvattingen van inwoners 

een toekomstbeeld voor het dorp gecreëerd. Deze visie op het dorp wordt in een 

visiedocument gegoten dat richting geeft aan het beleid de komende jaren. Vanuit het 

visiedocument wordt een actieplan opgemaakt waarmee inwoners en lokaal bestuur 

samen aan de slag gaan. Het visiedocument en het actieplan worden aan het hele dorp 

voorgesteld tijdens een toonmoment.  

 

 

Figuur 1: Traject Veerkrachtige Dorpen 
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Figuur 2: Traject Veerkrachtig Heidehuizen 

 

 

 

 

 



   

 

10 

 

2.3 Analyse Veerkrachtige Dorpen 

In dit analysedocument brengt de veerkracht van Heidehuizen op dit moment in beeld. Er 

worden tien uitdagingen beschreven, die in veel dorpen in de provincie Antwerpen 

voorkomen. Het document beschrijft in welke mate deze tien uitdagingen spelen in het 

Heidehuizen en doet in die zin dienst als bewustwording: het gemeentebestuur krijgt 

inzicht in de huidige veerkracht van het dorp voor die tien uitdagingen. Op basis van deze 

analyse wordt het gesprek met het gemeentebestuur en de inwoners gestart.  

  

2.4 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 traject. De tien uitdagingen 

zijn door de Universiteit Antwerpen gedistilleerd uit wat organisaties als de VN en de 

Wereldbank als essentiële wereldwijde veranderingen aanduiden. Deze veranderingen zijn 

vertaald naar de lokale context en daarna voorgelegd aan gemeenten, provinciale 

adviseurs, academici en experts uit het werkveld. Op basis van die gesprekken is de lijst 

van 10 uitdagingen samengesteld: sociale samenhang, armoede, mobiliteit, klimaat, 

basisvoorzieningen, werkgelegenheid, jong zijn, ouder worden, wonen en mijn lokaal 

bestuur.  

 

2.5 Informatiebronnen 

Meten is weten daarom gebruiken we in dit analysedocument goed onderbouwde cijfers en 

feiten. De gegevens komen uit verschillende informatiebronnen. Per uitdaging bundelen 

we de informatie zodat ze een goed beeld geeft van de huidige veerkracht van Heidehuizen. 

Om de info in deze analyse goed te kaderen worden de gegevens vergeleken met deze op 

een ander niveau zoals op arrondissements- op provinciaal niveau. Ook wordt er 

vergeleken met vergelijkbare gemeenten uit de BELFIUS typologie van gemeenten. 

Volgens deze typologie valt Mol onder “goed uitgeruste gemeenten en kleine steden met 

vergrijzende bevolking 

 

2.5.1 Provinciaal beleid 

Dit beleidsniveau focust op bovenlokale visies of projecten. Deze beïnvloeden het beleid 

en de projecten op lokaal vlak. Deze aspecten gegevens worden aangebracht door 

Provincie Antwerpen.  

2.5.2 Gemeentelijk beleid  

Relevant beleid, projecten of acties die het lokaal bestuur reeds uitvoert of ingepland heeft 

rond de tien uitdagingen, wordt opgenomen. Het lokaal bestuur Mol levert deze gegevens 

aan. 

2.5.3 Provincies in cijfers 

Deze publieke databank (provincies.incijfers.be) geeft toegang tot kerncijfers over onder 

andere wonen, klimaat, bevolking, … De gegevens kunnen gedownload worden maar je 

kan ook vergelijken met andere gebieden, dorpen, gemeenten, ...  

Voor het traject Veerkrachtige Dorpen werd de ‘dorpenmonitor’ ontwikkeld: een tool die 

een aantal vastgestelde indicatoren uit de databank haalt. De cijfers die in dit document 

worden gebruikt, komen uit deze dorpenmonitor – indien een andere bron wordt gebruikt, 

dan vermelden we die expliciet.  
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Opmerking: deze cijfers zijn zoveel mogelijk gemaakt op niveau van het dorp. Soms 

hebben we geen informatie ter beschikking louter over het dorp, maar bijvoorbeeld wel 

over de gemeente. In dat geval vermelden we dit expliciet.  

2.5.4 Gemeente-Stadsmonitor 

De gemeente-stadsmonitor, de publieke databank van het Agentschap Binnenlands 

Bestuur, wil met deze beleidsmonitor elk lokaal bestuur ondersteunen om betere 

beleidsbeslissingen te nemen. De indicatoren beschrijven drie aspecten: 

 De omgeving waarin het lokaal bestuur functioneert. Dit zijn vooral demografische 

cijfers. 

 De bestuurskracht die gegevens over financiële situatie van het lokaal bestuur omvat. 

 De beleidsdomeinen waarbinnen het lokaal bestuur werkt. Dit omvat relevante 

gegevens over onder meer onderwijs, welzijn, economie, milieu, … .  

 

De gemeente- en stadmonitor geeft een indicatie van de interne organisatie van het lokaal 

bestuur. 

Opmerking: Deze cijfers gaan steeds over de gemeente Mol, ze zijn niet verder opgesplitst 

op dorpsniveau. 

2.5.5 Sleutelfiguren 

Cijfers vertellen niet alles over de veerkracht van een dorp. Een dorp wordt beleefd, 

ervaren, … In de aanloop naar een Veerkrachtig Dorpentraject worden een tiental inwoners 

geïnterviewd. Deze sleutelfiguren zijn geëngageerde dorpsbewoners met een ruimere blik 

op het dorpsleven. Door een diverse groep inwoners aan te spreken (jong – oud, man – 

vrouw, nieuwe en oudere inwoners, handelaars, … ) wordt getracht een zo volledig mogelijk 

beeld te schetsen van het dorp. Deze sleutelfiguren geven context en nuancering aan de 

cijfermatige analyse.  

2.5.6 Vergelijkbare gemeenten 

Om de info in deze analyse goed te kaderen worden de gegevens vergeleken met de cijfers 

op een ander niveau zoals op arrondissementsniveau of provinciaal niveau.  

Ook wordt er gekeken naar vergelijkbare gemeenten uit de BELFIUS typologie van 

gemeenten. Hierin worden alle Belgische gemeenten vergeleken op basis van hun 

demografische, sociaal-economische en morfologische kernmerken. Volgens deze 

typologie valt Mol onder “cluster v13: goed uitgeruste gemeenten en kleine steden met 

vergrijzende bevolking”. Andere gemeenten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld Heist- 

op den-Berg en Aarschot. 
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3 Introductie Heidehuizen 

3.1 Gemeente Mol 

Mol is met 11 425 ha een zeer uitgestrekte gemeente in het noordoosten van de provincie 

Antwerpen. Arendonk, Retie, Dessel, Lommel zijn de Belgische buurgemeenten. In het 

noorden grenst Mol aan de Nederlandse gemeenten Reusel-de Mierden, Bladel en Bergeijk. 

Naast Mol-Centrum zijn er nog uit 11 gehuchten: Achterbos, Donk, Ezaart, Ginderbuiten, 

Gompel, Heidehuizen, Millegem, Rauw, Sluis, Wezel en Postel. 

Het gebied wordt al lang bewoond maar de juiste ouderdom van Mol is niet te bepalen. In 

de Middeleeuwen duikt de naam Mol-le op. Mol is een verwijzing naar de mulle grond en –

le of –lo verwijst naar een beboste hoogte.  

 
Figuur 3:Gemeente Mol (Provincies in cijfers) 

 

Vanaf de Middeleeuwen vormt de landbouw de belangrijkste economische bezigheid in het 

gebied. Vele duizenden schapen graasden op de Molse Heide zodat de lakenmakerij zich 

ontwikkelde. Tot de opkomst van de stoommachines, werkten veel mensen uit de streek 

in de wolnijverheid. De Mollenaren danken er hun bijnaam de “Sopweikers” aan: de Molse 

wol werd gewassen in de Nete. 

Tijdens de Industriële Revolutie worden in de Kempen steenwegen aangelegd, kanalen 

gegraven en de spoorlijn Antwerpen-Mol komt tot stand. De ontdekking van het witte zand 

trekt de industrialisatie op gang. Glasindustrie en lakennijverheid floreren en trekken 

buitenlands arbeiders die zich vestigen in Mol. Een Europese wijk ontstaat en een Europese 

school wordt geopend. Na WOII vestigen verschillende bedrijven met nucleaire activiteiten 

zich waaronder SCK, CEN, Euredice en Belgoprocess. 
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Sinds de jaren ‘70 vorige eeuw wint het toerisme aan belang. De gemeente Mol is een 

recreatieve trekpleister in de provincie Antwerpen. Een deel van de verlaten zandwinningen 

zijn omgevormd tot recreatieve troeven zoals het provinciaal domein Zilvermeer, het 

Zilverstrand, ecocentrum ‘De Goren’, Sunparks De Kempense Meren, … Het noordelijk 

gelegen dunbevolkte Postel bekoort de liefhebbers van  open ruimte en is een rustige, 

groene fiets- en wandeloase.  De Postelse abdij blijft er een toeristische aantrekkingspool. 

Mol blijft een gemeente met een groot aandeel open ruimte. Eén derde van het gebied is 

bebost en daarnaast is er nog zo’n 20% van de oppervlakte landbouwgrond. Het 

ruimtebeslag door woningen en industrie is in Mol kleiner dan in gelijkaardige gemeenten. 

Van de bebouwde oppervlakte in Mol heeft een aanzienlijk gedeelte een welzijns- en 

recreatiefunctie (22,3% tegenover 6,5% in Vlaanderen). In het zuidelijke deel van Mol vind 

je, net als in buurgemeenten Geel en Balen, een verspreide bebouwing. 

In Mol wonen ongeveer 37.600 inwoners. De laatste jaren is er een bevolkingsgroei (Tabel 

1). Volgens Statistiek Vlaanderen zal die bevolkingsgroei zich gestaag blijven voortzetten: 

tegen 2035 verwachten zij dat de gemeente ruim 40.000 inwoners telt.  

 

Figuur 4: Bevolkingsevolutie Mol (Bron: Statistiek Vlaanderen) 

 

Tabel 1: Bevolkingsevolutie Mol (Provincies in cijfers/ Statbel) 

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2022 

Aantal 30.256 30.270 30.828 31.683 32.476 34.114 35.685 37.600 

Procent 0 0 1,9 4,7 7,3 12,8 17,9 24,3 

 

In vergelijking met andere niveaus ligt de bevolkingsdichtheid van Mol erg laag. (Tabel 2) 

Figuur 3 toont aan dat er binnen de gemeente Mol een grote variatie op vlak van 

bevolkingsdichtheid is. Mol-centrum (1953 inw/km²) en Ginderbuiten (1514 inw/km²) zijn 

zeer dicht bevolkt. De cijfers liggen een pak lager voor Heidehuizen (315 inw/km²) en 

Donk (221 inw/km²). Postel (4 inw/km²) kent de laagste bevolkingsdichtheid. 
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Tabel 2:Bevolkingsdichtheid (Statistiek Vlaanderen) 

2022 inw/km² 

Mol 323 

Arrondissement Turnhout 341 

Provincie Antwerpen 649 

Vlaams gewest 488 

Gelijkaardige gemeenten 

(Belfius) 

457 

 

 

 
Figuur 5: Bevolkingsdichtheid Mol (Provincies in cijfers) 

 

Uit Figuur 6 blijkt dat 92% van de inwoners van Mol aangeven graag te wonen in de 

gemeente. Ook op andere parameters zoals tevredenheid over de buurt, groen en natuur 

in de omgeving, en tevredenheid over de woning, scoort Mol minstens even goed en vaak 

beter dan het Vlaamse gemiddelde. 
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Figuur 6: Samenvatting gemeentemonitor Mol (Gemeente- en stadsmonitor) 

3.2 Heidehuizen 

Heidehuizen ligt in een bosrijk gebied ten zuiden van de Molse Nete. Het wordt van Mol-

Centrum gescheiden door de Zuiderring.  

Tot 1960 bestond Heidehuizen voornamelijk uit heidevelden waar schapen graasden en 

inwoners turf en hei uitstaken voor de potstal.  Na 1960 werd het één van de snelst 

groeiende buitenwijken van de gemeente. Pas na de aanleg van de Zuiderring ontwikkelde 

het tot een dorp van Mol terwijl het eerst een wijk van Mol-Centrum was. Zo zal je de 

naam Heidehuizen zelden terugvinden op oudere officiële kaarten en bestaat er 

bijvoorbeeld  geen naambord “Heidehuizen” dat de bebouwde kom aanduidt. Voor vele 

inwoners is het niet duidelijk wat er precies onder Heidehuizen wordt verstaan. Nochtans 

zijn de inwoners van Heidehuizen er heel fier op inwoner van “de Hei” te zijn.  

Heidehuizen dat zo’n 2 400 inwoners heeft, bestaat uit 3 woonkernen: “Heidehuizen-

centrum”, Hutten en Volmolen (Figuur 7). Deze worden van elkaar gescheiden door drukke 

verkeersaders of open ruimtegebieden. Door deze scheiding worden Hutten en Volmolen 

door de inwoners niet ervaren als een deel van Heidehuizen. Volmolen is meer georiënteerd 

op Bel, een gehucht van Geel. Er is weinig contact tussen Volmolen en Heidehuizen-

centrum. Ook Hutten ligt en leeft eerder geïsoleerd. Inwoners zijn niet of veel minder 

betrokken bij het dorpsleen in Heidehuizen. De meeste inwoners van de Heidehuizen 

wonen in Heidehuizen-centrum (Tabel 3).  

Tussen 2005 en 2015 is het aantal inwoners in Heidehuizen sterk gestegen door de 

ontwikkeling van nieuwe verkavelingen in Hutten en Heidehuizen. 

 

Quote van een sleutelfiguur 

"Heidehuizen als groene gordel en centrale ligging is een perfecte uitvalsbasis en 

aangename woonplaats" 
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Tabel 3: Aantal inwoners per woonkern in 2019 (provincies.incijfers.be) 

Heidehuizen-
centrum Hutten Volmolen Overige Totaal 

1078 601 432 274 2385 

 

De geografische versnippering zorgt ervoor dat niet iedereen zich verbonden voelt met de 

gemeenschap ‘Heidehuizen’.  

De kern van Heidehuizen, Heidehuizen- centrum, situeert zich rond de gemeenteschool 

en de aula met bijhorende feestzalen van zaal Spellenburg.  Het schooltje van de Hei, 

oorspronkelijk een kleuterschool, is een lagere school aan het uitbouwen. Stapsgewijs zal 

het uitgroeien tot een volwaardige lagere school, het hart van Heidehuizen. Het Technisch 

Intituut Sint-Paulus (TISP) trekt leerlingen uit de wijde omgeving van Mol aan. Het 

voormalige slachthuis is omgevormd tot een vleesgroothandel. Er tegenover kan je in café 

De Bonte Os eentje gaan drinken. Op deze locatie vindt de jaarlijkse kermis plaats. Oudere 

inwoners kunnen terecht in Woonzorgcentrum Hemelrijck. Aan de grens met Balen beheert 

Kempens landschap beheert een groot gemengd bos waar in het midden een grote 

zandvlakte ligt.  

 
Figuur 7: Heidehuizen en zijn wijken (Provincies in cijfers) 

 

 

De Hutten wordt door de Molderdijk en de Zuiderring gescheiden van Heidehuizen. Hutten 

is een rustige woonwijk met recente nieuwbouw en op de beschikbare verkavelingen wordt 

nog bijgebouwd. Naast Café ’t Spieke hebben ook enkele zelfstandigen hier een plekje 

gevonden. De tot ver buiten Mol gekende Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdzorg 

‘De Kempen’, een gesloten instelling met vijf leefgroepen behoort ook tot de wijk. Het 

complex is erg zichtbaar in het dorp door de hoge omwallingen, omheiningen en 

kenmerkende gebouwen.  
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Heidehuizen en Volmolen worden van elkaar gescheiden door bossen en landbouwgebied. 

In het westen grenst Volmolen aan het dorp Bel, dat deel uitmaakt van Geel. Bossen en 

landbouwgebied scheidt Volmolen van de wijk Heidehuizen. Zijn naam heeft het te danken 

aan de Molse Nete gelegen volmolen daterend van 1880. De houten stampers van de molen 

bewerkten de wol voor de lakenindustrie. De Molse volmolen werd in 1821 overgebracht 

naar Dessel, waar hij als korenmolen dienst deed. In 1952 werd hij gesloopt.  Volmolen 

heeft een eerder residentieel karakter met een groot aandeel open bebouwing. De inwoners 

voelen zich vaak meer verbonden met Ezaart en Bel dan met Heidehuizen. Ten zuiden van 

de woonkern ligt een groot dennenbos met vennetjes dat ook de naam Volmolen 

meekreeg. Het Boerderijsje verleidt wandelaars en fietsers tot een verdiend rustmoment.  

                                                                

3.3 Beleid voor de dorpen 

3.3.1 Kernversterking 

Zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau wordt een kernversterkend beleid gevoerd 

om de duurzaamheid en leefbaarheid van dorpskernen te verhogen. Daarbij worden 

voorzieningen en wonen zoveel mogelijk geconcentreerd in de dorpskern. Tegelijkertijd 

gaat er veel aandacht naar voldoende publieke ruimte en groen in die kern. 

Kernversterking dient te gebeuren met oog voor de schaal en de identiteit van de kern. 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. 

 

3.3.2 Woonbeleid 

In het kader van kernversterking richt het woonbeleid van de Provincie zich op densiteit, 

connectiviteit, collectiviteit, en duurzaamheid (zie tabel hieronder)1. Door het woonaanbod 

divers en betaalbaar te maken, is het beter afgestemd op uiteenlopende woonwensen en 

–noden. Een leefbare woonomgeving heeft niet enkel een gevarieerd aanbod aan 

ontmoetingsmogelijkheden, gedeelde publieke of semipublieke buitenruimtes. 

Voorzieningen en  woningen moeten ook optimaal bereikbaar zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Zie https://www.kampc.be/duurzaam/woonbeleid  

https://www.kampc.be/duurzaam/woonbeleid
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Pijlers Provinciaal Woonbeleid 

 

Het provinciale woonbeleid is complementair met het Vlaamse en het lokale woonbeleid 

en volgt de uitgezette krijtlijnen. Het levert een bijdrage aan het realiseren van het recht 

op menswaardig wonen en is toekomstgericht en effectief, met bijzondere aandacht voor 

maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.   

 

Onder woonkwaliteit valt voor provincie Antwerpen zowel de kwaliteit van de woning  als 

van de woonomgeving. Het provinciale woonbeleid bevordert het tot stand komen van 

woningen en woonomgevingen, waar zuinig wordt omgesprongen met ruimte en 

grondstoffen. Er wordt ingezet op de nodige voorzieningen en er worden inspanningen 

geleverd om het samenleven en de gezondheid van bewoners te bevorderen. Er zijn 4 

richtinggevende principes:  

 

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 dat we zo 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 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.  

 

3.3.3 Ruimtelijk beleid 

Hoewel ruimtelijke vraagstukken buiten de scope van het traject Veerkrachtige Dorpen 

vallen, is het ruimtelijk beleid een relevant kader. De sociaaleconomische uitdagingen 

waarmee Veerkrachtige dorpen aan de slag gaat vinden plaats binnen de publieke ruimte. 

Provincie Antwerpen heeft het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA), 

waarin kernen gecategoriseerd worden als hoofddorp of woonkern.   

Momenteel wordt aan het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) gewerkt. Dit 

PBRA bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen. Eens 

goedgekeurd vervangt het PBRA het RSPA. Het PBRA bestaat uit een strategische visie op 

het ruimtelijke beleid voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op 

middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die visie.   

In het PBRA staat duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte centraal. Dit om kansen 

en opportuniteiten voor toekomstige generaties en het leefmilieu te vrijwaren. 
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Duurzaamheidsprincipes als zuinig ruimtegebruik, veerkracht, nabijheid en bereikbaarheid, 

eigenheid, … ondersteunen dit verder. Specifiek voor de dorps- en de stadskernen wordt 

de strategie en het gelijknamige beleidskader ‘levendige kernen’ uitgewerkt. 

Gedifferentieerd omgaan met kernen en de samenhang tussen de kernen, staat hierin 

centraal.  

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Mol (GRSM) van augustus 2006 vormt het 

kader voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Mol. In dit GRSM wordt Mol-centrum 

getypeerd als een centrumkern voor wonen handel en diensten. Het station vormt een 

strategisch punt.  

Rond deze centrumkern strekt zich een stedelijk woongebied uit met satellietkernen: 

Ezaart, Millegem, Achterbos, Donk, Ginderbuiten en Gompel. In deze kernen wordt het 

woonweefsle plaatselijk verdicht.  

Heidehuizen wordt getypeerd als nederzetting aan de rand van het kleinstedelijk gebied 

Mol-centrum. Het is een woongebied waar handel en bedrijvigheid mogelijk is. 

 

  



   

 

20 

 

4 Analyse van tien uitdagingen 

 

In het traject Veerkrachtige Dorpen werken we rond 10 thema’s. Het zijn 

sociaaleconomische uitdagingen waarmee dorpen op een veranderend platteland 

geconfronteerd worden.  

 Sociale samenhang 

 Armoede  

 Mobiliteit 

 Klimaat en energie 

 Basisvoorzieningen 

 

  Werkgelegenheid 

 Jong zijn 

 Ouder worden 

 Wonen 

 Mijn lokaal bestuur  

 

Door met deze thema’s aan de slag te gaan als inwoner en lokaal bestuur, maak je je dorp 

veerkrachtiger. Het dorp ontwikkelt een groter vermogen om te reageren op 

veranderingen. Aan elke sociaaleconomische uitdaging wordt een hoofdstuk gewijd. Elk 

hoofdstuk kent dezelfde opbouw.  

 Definitie: omschrijving van het sociaaleconomische thema 

 Beschrijving kwetsbaarheid:  

Wat maakt het dorp kwetsbaar voor deze uitdaging? Welke inwoners van het dorp 

zijn potentieel kwetsbaar voor deze uitdaging?  

 Elementen van veerkracht: 

Welk vermogen tot reageren op veranderingen is er al aanwezig in het dorp? Welke 

elementen kunnen bijdragen aan de veerkracht rond deze uitdaging? Op welke 

manieren draagt het gemeentelijk en provinciaal beleid 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 samenhang 

Sociale samenhang 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 en over 

de kwaliteit van die sociale relaties (Broese van Groenou, 2011). Oudere dorpsbewoners 

die veel thuis zitten, minder mobiel zijn en geen of onvoldoende contact hebben met 

anderen voelen zich vaak eenzaam.  

 

Sociale samenhang is een moeilijk te meten fenomeen. Om hier toch een zicht op te 

krijgen, kunnen (meetbare) doelgroepen die een hoger risico op sociale kwetsbaarheid of 

vereenzaming hebben in kaart gebracht worden. Dit zijn onder andere 

eenpersoonshuishoudens, alleenwonende ouderen en inwoners met een herkomst van 

buiten de EU.  

 

4.1.1 Vereenzaming 

Alleen wonen kan een indicator voor eenzaamheid  en beperkte sociale relaties zijn. 

Vandaar bestuderen we het aantal alleenwonenden in Tabel 4.   

In Heidehuizen zijn 7,6% van de inwoners alleenwonend. Dat is beduidend lager dan het 

provinciale gemiddelde van 14,2% en het Vlaamse gemiddelde van 13,6%. Bij de 75-

plussers stijgt het aandeel alleenwonenden tot bijna 15 procent. Deze groep verdient 

aandacht en die nemen we mee naar het hoofdstuk “Ouder worden”.  

 

Uit de gesprekken met sleutelfiguren komt verhoogde eenzaamheid niet expliciet naar 

voor. Inwoners van de Hei geven aan dat ze blij zijn te kunnen rekenen op hun buren en 

de aanwezigheid van een goed sociaal netwerk in de nabije straten.  

 

 

Tabel 4: Eénpersoonshuishoudens in Heidehuizen (Rijksregister – provincies.incijfers.be) 

 2000 2005 2010 2015 2021 

Aantal éénpersoonshuishoudens  118 147 162 175 176 

Alleenwonenden 18-64 jaar  

t.o.v. alle 18-64 jarigen in % 

5,2% 6,5% 6,5% 7,0% 8,0% 

% alleenwonenden 65-74 jaar 

t.o.v. alle 18-64 jarigen in % 

11,3% 15,3% 12,3% 13,9% 10,0% 

% alleenwonenden 75+  

t.o.v. totaal aantal 75+ 

39% 35,5% 20,5% 14,3% 14,2% 

 

Inwoners van buiten de EU worden geconfronteerd met moeilijkheden in het dagelijkse 

leven door bijvoorbeeld het ontbreken van een sociaal netwerk, het niet spreken van de 

taal of andere culturele barrières. Een hoger aandeel inwoners van buiten de EU kan wijzen 

op een hoger risico op sociale kwetsbaarheid. Anderzijds kan het net wijzen op een sterke 

aanwezige gemeenschap en/of ondersteuning, waardoor het risico op sociale 

kwetsbaarheid afneemt. 

Het aandeel van mensen van buitenlandse herkomst in Heidehuizen stijgt, net als in 

de rest van Vlaanderen: van 4% in 1990 tot 15% in 2021 (Tabel 5). Dit aantal is wel 

beduidend lager dat van het arrondissement Turnhout (18%), lager dan dat van de 

provincie Antwerpen (28%) en evenveel als het Vlaamse Gewest (22%). Ook het aandeel 

inwoners van niet-Europese origine zit in de lift: van 3,1% in 1995 naar 14% in 2020 

(Tabel 6).  In alle geval is het gehucht Heidehuizen minder divers dan het Mols gemiddelde. 

De diversiteit situeert zich vooral in Hutten en in mindere mate in Heidenhuizen. 
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Tabel 5: Aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst in Heidehuizen 

(provincies.incijfers.be) 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2021 

Heidenhuizen 

(wijk)  2,9% 5,6% 7,1% 7,5% 8,6% 9,5% 9,5% 9,6% 

Hutten 4,2% 8,8% 11,2% 14,1% 15,9% 25% 27,4% 29,2% 

Oude Nete-Zuid 3,3% 4,1% 5,5% 8,3% 8,9% 10,6% 9,9% 12,3% 

Volmolen 6,6% 4,6% 5,6% 7,2% 12,8% 12% 11,9% 10,6% 

Heidehuizen (dorp) 4% 5,9% 7,5% 9,2% 11,2% 13,9% 14,6% 15,3% 

 

Tabel 6: Herkomst inwoners Heidehuizen (Rijksregister | provincies.incijfers.be) 

Herkomst Aantal  Aandeel Heidehuizen (%) 

België  1973 84,7 % 

EU (excl. Belg) 198 8,5% 

Oost-Europa (niet-EU)  29 1,2 % 

Overige OESO-landen  15 0,6 % 

Maghreb   15 0,6 % 

Turkije  51 2,2 % 

andere Afrikaanse landen 20 0,9 % 

andere Aziatische landen  20 0,9 % 

Centraal/Zuid-Amerika 8 0,3 % 

 

4.1.2 Een versnipperd Heidehuizen 

Doordat Heidehuizen doorsneden wordt door grote wegen en open ruimte voelt niet 

iedereen zich verbonden met de gemeenschap ‘Heidehuizen’. In Heidehuizen vinden heel 

wat activiteiten plaats (Figuur 8) maar daar komen weinig inwoners van Volmolen of Hutten 

naartoe. Inwoners van Volmolen zijn meer gericht op Ezaart en Bel. Inwoners van Hutten 

zijn meer gericht op Mol-Centrum.  

Quote van een sleutelfiguur 

 

“Verbintenis tussen Hei en Hutten is er nu niet. Kleine kinderen ontmoeten elkaar op school 

maar dan stopt de verbinding. Inwoners van Hutten komen niet naar de kermis” 

 

4.1.3 Elementen van veerkracht 

Heidehuizen heeft een beperkt aantal ontmoetingsplaatsen: er zijn de cafés ‘t Spieke en 

de Bonte Os, die beperkt geopend is. In de cafetaria van WZC Hemelryck kan je ook terecht 

voor een koffie en een babbel. Bij het Boerderijsje kan je genieten van hoeveijs. Verder is 

er zaal Spellenburg die eerder fungeert als feestzaal en zo bezoekers uit de wijde omgeving 

aantrekt.  

Heidehuizen heeft een beperkt aantal verenigingen:  

 Wijkraad Heidehuizen – zaal Spellenburg (sinds 1966) 

 Kermiscomité (sinds 1928) 

 Oudercomité Schooltje van de Hei 

 Voetbalclub VV Hei Mol 

 Buurtinformatienetwerk 

 Mol Tennisclub vzw 

 Duivenbond 

 Ferm Heidehuizen 

 Zeevissersclub De Zeester 

 WSV Mol (wandelvereniging) 
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Ondanks een verouderende bevolking zijn er geen seniorenverenigingen actief in 

Heidehuizen. Senioren uit Heidehuizen sluiten aan bij OKRA-centrum, OKRA-Ezaart of bij 

Vl@s van Mol-centrum. Evenmin zijn er jeugdbewegingen in het dorp. Kinderen en 

jongeren uit het dorp sluiten aan bij de Chiro Rosselaar of Bel, of bij de Scouts van Ezaart.  

Jaarlijks gaan er ook wel wat evenementen door die fel leven in het dorp. De tijdlijn in 

Figuur 8 geeft een overzicht. Lokaal bestuur Mol biedt via het project “Gloeiende 

Gehuchten” elk dorp budget om een verbindende dorpsactiviteit in te richten rond de 

feestdagen. In 2021 bouwde het Kermiscomité een kerststal voor de school. 

 

 

 
Figuur 8: Jaarkalender evenementen in Heidehuizen 

  

4.1.4 Beleid 

De provincie Antwerpen werkt vanuit diverse invalshoeken aan deze uitdaging. Vanuit 

het provinciaal woonbeleid is er aandacht voor een kwaliteitsvolle woonomgeving door in 

te zetten op ruimte voor ontmoeting en sociale samenhang. 

Vanuit het provinciaal plattelandsbeleid worden projecten rond het thema 

plattelandsarmoede gesteund via plattelandssubsidies2. Aan de snel veranderende dorpen 

biedt de dienst ook het traject Zorgzame Dorpen aan. Dit zet in op een kwaliteitsvol en 

betaalbaar zorg- en welzijnsaanbod dicht bij huis, goed bereikbaar en aangepast aan de 

lokale leefomgeving. Voor het verdwijnende aanbod aan voorzieningen en diensten kan 

een traject rond dorpspunten opgestart worden. Tot slot is er ook een aanbod om aan de 

slag te gaan met kerken.  

Vanuit het beleid rond sociale economie werkt de provincie aan een inclusieve economie: 

een economie waar sociale en reguliere economie geïntegreerd zijn, met passend werk 

voor iedereen. Daarnaast stimuleert de provincie samenwerking tussen sociale economie 

                                           
2 Plattelandsbeleid van provincie Antwerpen: 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/plattelandsbeleid.html  
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en de welzijns- en zorgeconomie. Ook biedt de provincie ondersteuning, advies en 

begeleiding voor lokale besturen die meer willen doen rond sociale economie.   

4.1.5 Conclusie 

 Volgens de cijfers zijn er niet onmiddellijk factoren die wijzen op een grotere 

kwetsbaarheid : een beperkte diversiteit, relatief weinig eenpersoonshuishoudens. 

Het toenemende aandeel alleenwonende senioren is wel een aandachtspunt (zie 

hoofdstuk 8).  

 Er is een beperkt verenigingsleven in het dorp; voor jeugdverenigingen of 

seniorenorganisaties moeten mensen uit Heidehuizen naar buurdorpen gaan 

Eenzaamheid is een aandachtspunt met een verouderende bevolking.  

 De jaarlijkse evenementen brengen leven in het dorp en versterken het 

dorpsgevoel.  

 Inwoners van Hutten en Volmolen voelen zich niet verbonden met Heidehuizen  
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4.2 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.3  

Kwetsbaarheid voor armoede wordt benaderd vanuit verschillende invalshoeken. In een 

dorp is er financiële armoede aanwezig net als kansarmoede. Kansarmoede beknot mensen 

in hun kansen om voldoende deel te nemen aan maatschappelijke diensten zoals onderwijs 

en arbeid. De kansarmoede maakt ook deel uit van de analyse.  

4.2.1 Financiële kwetsbaarheid  

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van inwoners. De index 

vergelijkt het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner van een gemeente met de 

gemiddelde waarde voor België. Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager 

ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde.  

De Molse welvaartsindex in 2019 ligt met 105 even hoog als het arrondissement Turnhout 

(106) en de provincie Antwerpen (105). Heidehuizen scoort met een welvaartsindex van 

119 beduidend beter dan Mol. Tabel 7 toont de grote verschillen tussen de wijken van 

Heidehuizen. De index van de Hutten ligt merkelijk lager terwijl die van Volmolen 

aanzienlijk hoger ligt. De Hutten scoort onder het Belgische gemiddelde en verdient extra 

aandacht.   

Tabel 7: Welvaartsindex Heidehuizen (provincies.incijfers.be) 

 2005 2010 2015 2019 

Heidenhuizen - wijk 120 108 112 116 

Hutten 88 105 93 93 

Oude Nete - Zuid 94 109 143 109 

Volmolen  151 140 157 158 

Heidehuizen - dorp 113 115 126 119 

 

Uit fiscale gegevens kan het gezinsinkomen afgeleid worden. Voor 2019 bedraagt het 

mediaan inkomen in Mol 27 711 euro. Dat is net iets hoger dan 26 786 euro in provincie 

Antwerpen (Figuur 9). De Vlaamse mediaan ligt op 27 280 euro. Ook hier valt op dat in 

Volmolen het mediaan inkomen duidelijk hoger ligt. Het mediaaninkomen in de andere 

wijken stemt dan weer overeen met het Mols gemiddelde.  

 

 

 

                                           
3 Dr. Carmen Mathijssen, “Plattelandsarmoede in Vlaanderen en Wallonië” (2012). 

https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/plattelandsarmoede-in-vlaanderen-en-

wallonie-2012  

https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/plattelandsarmoede-in-vlaanderen-en-wallonie-2012
https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/plattelandsarmoede-in-vlaanderen-en-wallonie-2012
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Figuur 9: Mediaaninkomen provincie Antwerpen (provincies.incijfers.) 

 

Om te meten hoeveel inwoners rond moeten komen met een beperkt inkomen, nemen 

we de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, van zowel titularissen als 

personen ten laste, als indicator. Deze verhoogde tegemoetkoming maakt gezondheidszorg 

goedkoper voor personen met een laag inkomen. Ze is daardoor geschikt om een 

inschatting te maken van de groep met een laag inkomen en de personen die daarvan ten 

laste vallen.  

Het aantal verhoogde tegemoetkomingen stijgt in heel Vlaanderen en ook in Mol. Voor 

Heidehuizen gaat het in 2018 om 13% van de inwoners, zo’n 300-tal personen (Tabel 8). 

Zeker voor de -24-jarigen valt die evolutie op: in 2002 ging het om 4%, intussen zijn het 

er in Mol 14,3% (Figuur 10).  

Tabel 8: Verhoogde tegemoetkomingen in Heidehuizen in 2018 (provincies.incijfers.be) 

 Aandeel inwoners met 

verhoogde tegemoetkoming (%) 

Heidehuizen 13,0 

Arrondissement Turnhout 13,7 

Provincie Antwerpen 17,4 

Vlaams Gewest 15,4 
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Figuur 10: Verhoogde tegemoetkomingen (provincies.incijfers.be) 

 

 

4.2.2 Kansarmoede 

De kansarmoede-index van Kind&Gezin toont aan dat armoede in de lift zit. Volgens 

Kind&Gezin is kansarmoede een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende 

terreinen, zowel materiële als immateriële. Meer concreet zijn de door Kind&Gezin 

gehanteerde criteria voor een gezin met kinderen: het maandinkomen van het gezin, de 

arbeidssituatie van de ouders, de opleiding van de ouders, de huisvesting, de ontwikkeling 

van de kinderen, en de gezondheid. Wanneer een gezin op minstens 3 van deze criteria 

zwak scoort, wordt het als kansarm beschouwd. Figuur 11 toont de stijgende evolutie van 

de kansarmoede, ook in Mol. Het aandeel geboorten in kansarme gezinnen in Mol 

bedraagt ongeveer 10% in 2015. Deze cijfers zijn niet beschikbaar op dorp- of wijkniveau.  

 

 

 
Figuur 11: Kansarmoede-index (provincies.incijfers.be) 
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Figuur 12: Geboorten in kansarme gezinnen (provincies.incijfers.be) 

 

Kwetsbaarheid voor armoede uit zich ook in lage scholingskansen. De 

onderwijskansarmoede-indicator is een samenvatting van vier risicokenmerken voor 

armoede: laagopgeleide moeder, verkrijgen van een schooltoelage, geen Nederlands als 

thuistaal, risicobuurt. De onderste lijn in Figuur 13 is van toepassing op Heidehuizen. 

Heidehuizen scoort beter dan het Vlaamse of provinciale gemiddelde als het op armoede 

aankomt. 

 

 

 
Figuur 13: Onderwijsarmoede-indicator (provincies.incijfers.be) 
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4.2.3 Verborgen armoede 

Uit de interviews blijkt dat (kans-)armoede in Heidehuizen een thema is waar niet openlijk 

over gesproken wordt. Uit de interviews met sleutelfiguren valt niet af te leiden of er 

effectief veel armoede is. In onderlinge gesprekken wordt wel eens over een klein pensioen 

gesproken en op school merkt men gezinnen met financiële moeilijkheden op. Toch heerst 

er een taboe rond en maken mensen zich niet kenbaar.  

 

Plattelandsarmoede: verborgen armoede 

We kunnen er niet omheen: armoedecijfers stijgen, ook op het platteland, meer en meer. 

In de steden komen we armoede letterlijk tegen op de straat. Op het platteland blijft ze 

eerder verdoken.  

 

Specifiek aan armoede op het platteland zijn volgende, vaak samenhangende, 

problemen:  

 Plattelandsarmoede is onzichtbaar door de meer geografische spreiding in een 

dorp, maar ook door de schaamte van mensen in armoede wegens minder 

anonimiteit dan in de stedelijke context.  

 Terugtredende diensten en voorzieningen. Economische schaalvergroting 

maakt dat publieke en commerciële voorzieningen zich meer vestigen in centrale 

plaatsen en wegtrekken uit dorpen.  

 Vervoersafhankelijkheid en vervoersarmoede. Het zijn de armste en 

kwetsbaarste bevolkingsgroepen die zich het minste kunnen verplaatsen, zicht 

trager verplaatsen en een kleinere rijkwijdte hebben. Voor sommige mensen 

wordt de bereikbaarheid van verder afgelegen voorzieningen steeds minder 

vanzelfsprekend.  

 Onderbescherming en beperkte bestuurskracht van gemeenten en sociale 

huizen op het platteland, onder meer door een kleiner fiscaal draagvlak en minder 

economische activiteiten.  

 Woonnoden op het platteland voor huurders en eigenaars. De koop- en 

huurprijzen zijn in ons land de laatste jaren gestegen, terwijl de gezinsinkomsten 

niet proportioneel stegen. Het aandeel van het gezinsbudget dat dient voor 

woonkosten, is toegenomen. Sommige mensen worden zo verplicht om te 

verhuizen naar ‘goedkopere’ dorpen en gemeenten verder weg van de steden. 

Daar heeft het bestaande woonaanbod vaak onvoldoende kwaliteit,  bijvoorbeeld 

door groot energieverlies. Op het platteland is bovendien er maar een kleine 

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. Op het platteland is er bijgevolg ook minder nood aan 

werknemers. 

 

Kwetsbare plattelandsbewoners zijn:  

 Ouderen. De vergrijzing veroorzaakt een toenemende vraag naar zorg op het 

platteland. Daarbij komt dat informele zorgverlening en mantelzorg tegenwoordig 

minder vanzelfsprekend zijn en onder druk staan. Dit zorgt voor een toenemende 

vraag naar professionele zorg. Voor senioren op het platteland zijn thuiszorg, 

gezinszorg, maaltijden aan huis, … essentieel om in hun eigen huis te kunnen 

blijven wonen.  

 Jongeren en kinderen. Er is een groep maatschappelijk kwetsbare jongeren op 

het platteland, die hun schoolopleiding niet afmaken en weinig of geen perspectief 

op werk hebben. Daarnaast zijn er in dorpen kinderen en jongeren die in 

generatiearmoede opgroeien. 

 Alleenstaande ouders, éénpersoonshuishoudens 

 Landbouwers en zelfstandigen in moeilijkheden.  Onder andere 

onregelmatige inkomsten, grote investeringsnoden, opeenvolgende crisissen, … 
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zorgen voor minder inkomsten en een twijfelachtig publiek imago. Een bijkomend 

aspect van kwetsbaarheid is dat bij landbouwbedrijven en zelfstandigen de 

bankrekeningen van het gezin en van het bedrijf soms niet gescheiden zijn. Bij 

moeilijkheden in het bedrijf wordt er bespaard op het gezinsbudget, zelfs tot 

nadeel van de kinderen in deze gezinnen.  

 

4.2.4 Elementen van veerkracht 

Als we kijken naar de aanwezige capaciteit om mensen in armoede op te vangen, neemt 

het sociaal huis 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 het lokaal bestuur geregeld.  

 

Voor kansarmen is energie-armoede een reëel probleem, dat zal in de toekomst alleen 

maar erger worden. Kamp C (Centrum voor duurzaam bouwen) werkt hierrond met het 

project ‘Energiemeesters’, bedoeld om via huisbezoeken en adviezen de energierekening 

van inwoners naar beneden te krijgen. 

 

4.2.5 Conclusie 

 Mol als gemeente en Heidehuizen als dorp zijn bij de welvarende gemeenten in 

België. Toch is er binnen Heidehuizen een opvallend groot verschil tussen de wijken 

onderling waarbij de Hutten de meest kwetsbare is.  

 Net als in Vlaanderen stijgt de armoede en kansarmoede in Heidehuizen. Er is een 

stijgend aantal jongeren met een verhoogde tegemoetkoming en de kansarmoede-

index neemt toe.  

 Anderzijds valt uit de cijfers op dat die kwetsbaarheid voor armoede in het gehucht 

Heidehuizen wel lager is dan elders in Mol of Vlaanderen.  

 Armoede noch kansarmoede zijn zichtbaar in Heidehuizen. 
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4.3 Mobiliteit 

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). 

 

De 12 gehuchten van gemeente Mol liggen uitgespreid tussen de autostrades E313 en E34. 

Omwille van de vroegere en huidige nijverheid zijn er in de regio een aantal belangrijke 

structurerende assen: Albertkanaal, Kaneel Dessel Kwaadmechelen, Kanaal Bocholt 

Herenthals en de spoorlijnen Antwerpen-Hasselt en Antwerpen-Turnhout. Fietsostrades 

langsheen deze assen zijn in uitbouw. 

Heidehuizen wordt van Mol-Centrum gescheiden door de Zuiderring (N71). De Zuiderring 

is een 2-baans gewestweg die Geel met Hamont verbindt. 

Vervoersregio Kempen werkt het aanbod rond openbaar vervoer uit.  

Figuur 1Figuur 14 toont dat inwoners van Mol beduidend meer de auto gebruiken dan 

andere vervoersmiddelen. In de interviews wordt bevestigd dat de auto het meest 

genomen vervoersmiddel is alhoewel fietsen in de lift zit.  

Quote van een sleutelfiguur 

“Zolang je mobiel bent, kun je met fiets of te voet vlot bij de Alma waar je een basisaanbod 

vindt. Voor andere zaken en diensten moet je de ring over naar het centrum.” 

 

 

 
Figuur 14: Woonwerkverplaatsingen in Mol (Gemeentemonitor 2021) 
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4.3.1 Bereikbaarheid per auto  

Met de auto is Heidehuizen in principe zeer goed bereikbaar. De Zuiderring (N71) maakt 

dat de kleine steden Geel, Mol, Lommel en Neerpelt die ten oosten en westen liggen, en 

de E313 makkelijk bereikbaar zijn. In noord-zuidrichting is er de N18 die Turnhout via Mol 

met Leopoldsburg verbindt. De Molderdijk (N18) vormt een grens tussen de wijken Hutten 

en Heidehuizen.  

 

Volgens de Gemeentemonitor bezit 96% van de Molse gezinnen minstens één wagen 

(Figuur 15). 89% van de gezinnen bezit een fiets.  

Autodelen is, net als in de rest van de Kempen, in Mol nog niet gebruikelijk.  

 

 

 
Figuur 15: Vervoersmiddelenbezit, 2020, in procenten (Gemeentemonitor Mol) 

 

4.3.2 Bereikbaarheid met openbaar vervoer 

Heidehuizen is met het openbaar vervoer bereikbaar. In Heidehuizen zijn er enkele 

bushaltes. De buslijnen brengen je naar Mol-Centrum, Arendonk, Retie, Turnhout, Geel, 

Leopoldsburg, Diest en Hamont.  

Het treinstation van Mol ligt op ongeveer 3,5 km van Heidehuizen en is met de fiets 

bereikbaar.  

4.3.3 Bereikbaarheid met de fiets 

De fiets is, naast collectief vervoer, een duurzaam alternatief om je te verplaatsen. Vanuit 

het Fietsfonds (Vlaamse en provinciale subsidies) zijn er projecten lopend rond de aanleg 

en verbetering van bovenlokale fietsinfrastructuur. Een Vlaams onderzoek naar 

verplaatsingsgedrag leert dat we voor net geen 13% van onze verplaatsingen een beroep 

doen op de fiets. 70% van de fietsverplaatsingen zijn korter dan 3 km.  Over afstanden 

langer dan 10 km wordt bijna niet gefietst 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.  

 

De fietsostrade Herentals-Geel-Mol-Balen-Leopoldsburg zal rond eind 2022 afgewerkt zijn 

(Figuur 16: Fietsostrade Herentals - LeopoldsburgFiguur 16). Met een totale afstand van 

36 kilometer fiets je dwars door de Kempen van west naar oost tot net over de grens met 

de provincie Limburg. Het fietspad volgt grotendeels het traject van de spoorlijn. In totaal 

wordt geïnvesteerd in zo’n 19 km nieuwe fietstrajecten, 9 fietsbruggen en 2 fietstunnels. 

Voor de vele woonwerkfietsers en scholieren die dagelijks richting Mol en terug trappen, 
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wordt deze fietssnelweg een snel en veilig alternatief voor de drukke N18 (Vaartstraat-

Molsesteenweg).  

Quote van een sleutelfiguur  

“De nieuwe fietsostrade is zeker en vast een pluspunt maar er zijn plaatsen waar je niet 

veilig kan fietsen omwille van de staat van het fietspad of het ontbreken ervan.”  

 

 

 
Figuur 16: Fietsostrade Herentals - Leopoldsburg 

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 Mol. Er wordt steeds meer gefietst, ook voor woon-werkverkeer. Zo heeft in 

de gemeente Mol 43% van de gezinnen minstens 1 e-bike in eigendom tegenover 34% in 

heel Vlaanderen (Figuur 15).  

 

Uit Figuur 17 blijkt dat inwoners van Mol zich ook regelmatig te voet verplaatsen.  

 

 
Figuur 17: Aandeel inwoners die zich wekelijks te voet of met de fiets verplaatsen in 

2020 (Gemeentemonitor, 2021) 
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4.3.4 Verkeersveiligheid  

De straat was er ooit om er met elkaar te zijn, te leven, te praten, te spelen en je te 

verplaatsen.  In de afgelopen eeuw is het verkeersruimte geworden: een plek om zo 

efficiënt mogelijk doorheen te kunnen rijden. Op straat is de auto koning en zijn andere 

weggebruikers ondergeschikt. We zijn ondertussen zo vertrouwd met deze focus op de 

auto dat we niet of zelden anders na te denken over een andere functie voor de straat. 

 

Uit de Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid uit 2020 blijkt dat slechts 36% van de 

inwoners van de gemeente Mol het veilig vindt om te fietsen in hun gemeente (gemiddelde 

Vlaams Gewest: 43%). 41% vindt dat er voldoende fietspaden zijn in Mol. Inwoners geven 

aan dat de verkeersveiligheid in Mol mee de keuze van transportmiddel bepaalt.  

 

 

Quote van een sleutelfiguur 

 

“Aan Hutten is het sluipverkeer geminderd sinds de heraanleg van het kruispunt en de 

tunnel. Toch blijft het, zeker op belangrijke schooluren, nog vaak druk en risicovol.”  

 

Uit Figuur 18 en Figuur 19 blijkt dat het aantal ongevallen in Mol afneemt. Sleutelfiguren 

geven aan dat er op bepaalde locaties toch nog gevaren zijn. In de schoolomgeving en 

rusthuis wordt de snelheid en sluipverkeer meermaals benoemd. Bij de Hutten is het 

sluipverkeer geminderd sinds de heraanleg van het kruispunt Molderdijk-Zuiderring en de 

aanleg dan de fietstunnel. Op schooluren blijft het er uitkijken geblazen door de vele 

weggebruikers. De oversteek Borgerhoutsedijk naar Slachthuisstraat werd meermaals als 

gevaarlijk genoemd. 

 

 

 
Figuur 18: Verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers, 2011-2020, in aantal 

slachtoffers per 100.000 inwoners (ADS, statistiek Vlaanderen) 
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Figuur 19: Verkeersongevallen met doden of gewonden, 2020, in aantal ongevallen per 

100.000 inwoners (ADS, statistiek Vlaanderen) 

 

Borden met positieve boodschappen moeten aandacht vestigen op 

veiliger fietsverkeer 
 

Verspreid over heel Mol staan er sinds eind maart 2021 blauwe borden met daarop 

positieve boodschappen voor fietsers en chauffeurs. De borden maken deel uit van een 

grootschalige fietsveiligheidscampagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 

 

De borden zijn geplaatst langs belangrijke fietswegen en kruispunten en vragen zowel 

chauffeurs als fietsers om het voor elkaar veilig te houden.  

 

Daarnaast doet de gemeente een extra oproep aan fietsers om zichzelf zichtbaar te 

maken. Als fietser verhoog je je eigen veiligheid door zichtbaar én voorspelbaar te zijn 

voor andere bestuurders.  

 

4.3.5 Vervoersarmoede 

Voor bepaalde groepen zoals ouderen of mensen in armoede is het bezitten of gebruiken 

van een auto, fiets, abonnement voor openbaar vervoer, … niet vanzelfsprekend. Ze zitten 

in een situatie van vervoersarmoede. Zij zijn sterk afhankelijk van aangepast vervoer 

zoals de Minder Mobiele Centrale (MMC). De Minder Mobiele Centrale is ook actief in Mol. 

In Mol zijn geen autodeelsystemen actief. Aan het station van Mol Staan wel deelfietsen.  

 

4.3.6 Conclusie 

 De auto is nog steeds koning in Heidehuizen, maar de fiets wint steeds meer aan 

terrein.  

 Heidehuizen is goed bereikbaar met auto. Een ruim aanbod aan openbaar vervoer 

vind je, op fietsafstand, in Mol-Centrum.   

 Fietsostrades verlagen de grens om voor grotere afstanden woon-werkverkeer de 

fiets te nemen.  

 Fiets- en voetpaden in het dorp zelf zijn niet altijd in goede staat of worden als 

onveilig ervaren.   

 Inwoners ervaren nog sluipverkeer op bepaalde plaatsen in Heidehuizen ondanks 

eerdere ingrepen.  

 Veiligere verbinding naar het centrum van Mol voor zwakke weggebruikers. 
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4.4 Klimaat 

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 onder meer tot meer overstromingen, langere periodes van 

droogte en hittegolven (Vlaamse Milieumaatschappij, 2015). 

 

In dit thema wordt gekeken hoe veerkrachtig Heidehuizen is om om te gaan met de 

oorzaken (klimaatmitigatie) en de gevolgen van klimaatverandering (klimaatdaptatie).  

 

4.4.1 Klimaatmitigatie 

Onder klimaatmitigatie verstaat men de maatregelen die bedoeld zijn om de opwarming 

van de planeet te beperken. Enerzijds kan de uitstoot van de door de mens veroorzaakte 

broeikasgassen verminderd worden door bijvoorbeeld de energietransitie. Anderzijds zijn 

er manieren om de capaciteit van zogenaamde koolstofputten te vergroten zoals 

herbebossing.  

 

Een voortschrijdende energietransitie voorziet in de overstap van fossiele brandstoffen 

naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. De voorraad fossiele 

brandstoffen is niet alleen eindig, de ontginning en het gebruik ervan zijn belastend voor 

het milieu en klimaat. De energietransitie is zeer relevant voor Heidehuizen omdat de 

verspreide bebouwing veel verplaatsingen genereert en het type bebouwing een hoog 

energieverbruik kent. 

 

De totale CO2-uitstoot van de gemeente Mol daalde in 2019 met 6,2 % t.o.v. 2011.4 Ter 

vergelijking kent het arrondissement Turnhout een daling van 1,5% en provincie 

Antwerpen een daling met 2%. Het Vlaamse gewest noteert een daling van 5,1%.  

 

In Tabel 9 is te merken dat er in Mol een grote daling in de uitstoot bij de huishoudens en 

het openbaar vervoer plaatsvond. Daarnaast is er duidelijk ook geïnvesteerd in duurzame 

openbare verlichting.  

 

Tabel 9: Evolutie van de CO2-emissies 2019 to.v. 2011 in Mol in % 

(provincies.incijfers.be) 

Sector  Mol Arr. 

Turnhout  

Provincie 

Antwerpen  

Vlaams 

Gewest 

CO₂-emissie huishoudens  -11,6 -13,2 -12,6 -13,8 

CO₂-emissie particulier en 

commercieel vervoer  

1,7 2,3 4,8 2,5 

CO₂-emissie openbaar vervoer  -19,3 -19,4 -16,5 -18,8 

CO₂-emissie tertiair  -5,7 -2,6 -0,7 0,1 

CO₂-emissie industrie (niet-ETS)  -9,1 -5,3 -3,8 -7,9 

CO₂-emissie landbouw  -12,5 37,8 29,2 5,5 

                                           
4 Sinds 2011 maakt VITO in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse 

Overheid een jaarlijkse CO2-emissie-inventaris op voor alle Vlaamse gemeenten. Deze 

meting geeft een beeld van de energiegerelateerde CO2-uitstoot op het grondgebied van 

de gemeente. Het gaat enerzijds over directe CO2-emissies gerelateerd aan het verbruik 

van brandstof in gebouwen, toestellen/voorzieningen/industriële installaties en door 

transport. Anderzijds gaat het over (indirecte) CO2-emissies door de productie van 

elektriciteit, warmte of koude die wordt verbruikt in de gemeente. Dit houdt in dat niet-

energiegebonden CO2-uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas en 

methaan of roet en sterke fluorgassen niet worden meegerekend. Ook de uitstoot van 

scheepvaart, luchtvaart, spoorverkeer en ETS-bedrijven, die onder het Europees 

Emissiehandelssysteem vallen, werden niet mee opgenomen in deze meting. 
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CO₂-emissie openbare verlichting  -15,3 -23,7 -17,3 -21,2 

CO₂-emissie niet toegekend  -38,3 -39,4 -28,5 -30,6 

CO₂-emissie totaal  -6,2 -1,5 -2,0 -5,1 

 

Hoewel de cijfers op een dalende uitstaat wijzen, is zeker nog ruimte voor verbetering. Zo 

is de CO2-uitstoot in 2020 door verwarming van huishoudens in Mol 3,8 ton per 

huishouden, waar het Vlaamse gemiddelde 3,3 ton is.  

Vlaanderen wil dat tegen 2050 alle woningen energiezuinig zijn (Renovatiepact 2050). Eén 

van de manieren om dit te realiseren, zijn de premies voor energiezuinige investeringen 

via de netbeheerder. Ook gemeenten rollen tal van acties uit om renovatie te stimuleren. 

Via de provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen krijgen bouwers en 

verbouwers duurzaamheidsadvies. Hierboven staan cijfers voor de gemeente vanaf 2012 

voor de premies uitbetaald door de netbeheerders Infrax en Eandis (nu gefusioneerd tot 

Fluvius) aan huishoudelijke klanten. Belangrijk om aan te geven is dat de 

premievoorwaarden door de jaren heen voor al deze premies strenger werden en ook de 

randvoorwaarden en premiebedragen wijzigden. Voor sommige maatregelen zijn de 

premies hoger als er gekozen wordt voor een hogere isolatiegraad of een totaalrenovatie. 

Ondanks het feit dat elke premie een andere CO2-besparing inhoudt en niet iedereen een 

premie aanvraagt, geeft het aantal premies wel een indicatie van hoeveel woningen 

energiezuiniger werden. Figuur 20 geeft een overzicht van het aantal uitbetaalde 

energiepremies en de evolutie van 2012 tot 2020 voor de gemeente. Figuur 21 geeft een 

overzicht van het aandeel van de verschillende soorten premies voor 2020.   

 

 

 

Figuur 20: Evolutie van het aantal uitbetaalde premies aan huishoudens in Mol 

(provincies.incijfers.be) 
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Figuur 21: Aandeel energiebesparende premies per type (%) in Mol (2020) 

 

 

De Gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse overheid geeft cijfers over het aandeel 

Molse inwoners dat in energiezuinige of energierecupererende woningen leeft. 5 In een  

energiezuinige woning zijn minstens 3 van onderstaande voorzieningen aanwezig: isolatie 

dak, isolatie muren, dubbel glas en een energiezuinige ketel.  In een energierecupererende 

woning is 1 van de volgende voorzieningen aanwezig: groendak, zonnepanelen, 

zonneboiler, warmtepomp of recuperatie van regenwater. Uit Figuur 23 en Figuur 24 blijkt 

dat er best al wel wat inwoners energiemaatregelen genomen hebben. Nochtans geeft een 

aantal sleutelfiguren aan dat inwoners van Heidehuizen eigenlijk weinig bezig zijn met dit 

thema. Tegelijkertijd zie je in bepaalde wijken wel enorm veel zonnepanelen liggen. Dit 

deden de huishoudens op eigen initiatief, er werd geen samenaankoop georganiseerd door 

de gemeente.   

 

 

 

 

                                           
5 https://gsminfo.gemeente-
stadsmonitor.be/%24web/Rapporten_outputs/JouwGemeentescan/GSM_JouwGemeentescan_Mol.pdf 
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Figuur 22: Aandeel inwoners dat in een energiezuinige woning leeft in 2020 (Gemeente- 

en stadsmonitor) 

 
Figuur 23: Inwoners die wonen in energierecupererende woning in 2020 (Gemeente-en 

stadsmonitor) 

 

4.4.2 Klimaatadaptatie 

Klimaatverandering leidt tot extremer weer: langere perioden van droogte, hittegolven, 

overstromingen,…Vooral jongeren en ouderen zijn kwetsbaar voor deze omstandigheden. 

Een aantal aanpassingen kunnen de negatieve gevolgen van dit extreme weer milderen. 

Zo kan bijvoorbeeld open ruimte en waterdoorlatende verharding zorgen voor betere 

infiltratie van regenwater. Ook kan publiek toegankelijk groen een plek van ontspanning 

en verkoeling bieden tijdens de hitte.  

Mol is met zijn vele meren, kanalen en beken, één van de meest waterrijke gemeentes van 

de provincie Antwerpen. Ook in Heidehuizen is er veel water, voornamelijk in de wijk 

Volmolen. Bijna 250 huishoudens van Heidehuizen zijn gelegen in of bij een 

overstromingsgebied (Figuur 24). In Volmolen, gelegen in de Netevallei, gaat het om 90% 

van de huishoudens, in Hutten om 30%, in Oude-Nete Zuid om 25%. Dat is behoorlijk veel 

– vergelijk: 4% van de huishoudens van het arrondissement Turnhout en 6% van de 

provincie Antwerpen bevinden zich in overstromingsgebied.  
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Figuur 24: Inwoners van Heidehuizen in/binnen 30m van overstromingsgebied (2021) 

(provincies.incijfers.be) 

 

4.4.3 Aspecten van veerkracht 

 

Lokaal bestuur Mol besteedt aandacht aan klimaatverandering en energietransitie. Er is 

een goed werkende milieudienst, met een duurzaamheidsloket6. Een duurzaamheidsraad 

geeft advies aan het beleid rond leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling. De raad 

onderzoekt op welke wijze doelgerichte initiatieven ten goede komen aan het milieu, de 

natuur of de duurzame ontwikkeling binnen onze gemeente. Ze heeft ook een informatieve 

en sensibiliserende taak bij de bevolking. De sleutelfiguren geven aan dat deze info te 

weinig of niet bij de inwoners geraakt.  

Mol heeft een energie- en klimaatactieplan in het kader van Kempen2020 en werkt aan 

een nieuw plan voor Kempen2030.7 In mei 2019 kreeg Mol de titel van 

FairTradeGemeente8. 

Sinds 2013 is er door vrijwilligers opgerichte transitiegroep Mol en Balen. Transitie Mol en 

Balen wilt mensen samenbrengen in hun buurt of hun straat om te dromen over de 

toekomst.9 Zij organiseren onder meer regelmatig klimaatcafés. Doelstelling van zo’n 

klimaatcafé is mensen samenbrengen die van gedachte willen wisselen rond acties die ze 

zelf kunnen/willen nemen in het dagelijkse leven in het kader van klimaatverandering.  Vier 

keer per jaar is er een repair cafés10. De samentuin (de Warmoes) inspireert mensen 

om biologische groenten en fruit te kweken van.  

                                           
6 Contact: duurzaamheidsambtenaar@gemeentemol.be,  
7 Lees meer via https://gemeentemol.be/energie-en-klimaatactieplan.  
8 https://www.gemeentemol.be/product/1058/eerlijke-handel-fair-trade-gemeente  
9 Lees meer via http://www.transitiemolenbalen.be/in-mol-en-balen.html, 

info@transitiemolenbalen.be,  https://www.facebook.com/repaircafeMolenBalen/, 

https://www.facebook.com/TransitiegroepMol/  
10 Repair Cafés zijn gratis, toegankelijke bijeenkomsten, waarbij buurtgenoten elkaar op 

vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Meer info: 

https://www.facebook.com/repaircafeMolenBalen/  

mailto:duurzaamheidsambtenaar@gemeentemol.be
https://gemeentemol.be/energie-en-klimaatactieplan
https://www.gemeentemol.be/product/1058/eerlijke-handel-fair-trade-gemeente
http://www.transitiemolenbalen.be/in-mol-en-balen.html
mailto:info@transitiemolenbalen.be
https://www.facebook.com/repaircafeMolenBalen/
https://www.facebook.com/TransitiegroepMol/
https://www.facebook.com/repaircafeMolenBalen/
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Transitie 

 

Transition towns, of transitiesteden- en dorpen, stellen zich tot doel de lokale 

gemeenschap voor te bereiden op een toekomst met minder olie, terwijl ze tegelijkertijd 

een antwoord willen bieden op de problematiek van klimaatverandering. Gemotiveerde 

bewoners werken ter plekke aan een samenleving die niet meer afhankelijk is van 

fossiele brandstoffen. Het idee van de transitiesteden komt uit Engeland, waar het aantal 

initiatieven sinds 2007 een hoge vlucht heeft genomen. Er zijn ondertussen tal van 

steden en dorpen waar burgers het heft in eigen handen hebben genomen om hun 

gemeenschap weerbaar te maken voor de onvermijdelijke gevolgen van 

energieschaarste en klimaatverandering. 

 

 

4.4.4 Conclusie 

 Mol kent de laatste jaren een daling in de CO2-uitstoot. Die is grotendeels toe te 

wijzen aan een dalende uitstoot van huishoudens en van een daling door het 

openbaar vervoer en openbare verlichting.  

 In Heidehuizen woont een bijna één vierde van de inwoners in overstromingsgebied, 

in de wijk Volmolen zelfs 90%.  

 De gemeente neemt actie via Kempen2020, Kempen 2030 en FairTradeGemeente. 
 Er is een actieve transitiegroep in Mol en Balen die interessante initiatieven nemen 

vanuit de gemeenschap zelf.  
 Omgaan met klimaatverandering vergt een mentaliteitswijziging bij burgers.  

 Het is zinvol om een tandje bij te steken om het bewustzijn bij de burgers rond dit 

thema te vergroten. Zo zie je dat mensen sneller de auto nemen dan de fiets – ook 

voor korte verplaatsingen. Het verkeer heeft een belangrijk aandeel in de stijgende 

CO2-emissies in de gemeente. 
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4.5 Basisvoorzieningen 

De match tussen vraag en aanbod van lokale voorzieningen is relevant voor dorpen omdat 

veel lokale voorzieningen wegtrekken terwijl er toch een vraag is naar lokale en bereikbare 

voorzieningen, zeker vanuit de vergrijzende bevolking. 

Basisvoorzieningen zijn voorzieningen die (vrijwel) dagelijks nodig zijn, en daarom vanuit 

elk dorp goed bereikbaar zouden moeten zijn. Het gaat om 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.  

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 Heidehuizen vind je een deel van je basisvoorzieningen. Zo wordt het Schooltje van de 

Hei op termijn uitgebouwd tot een volwaardige kleuter- en lagere school. Voor dagelijkse 

aankopen kan je terecht in de Alma, een vestiging van Carrefour. Een overzicht van een 

aantal voorzieningen in Heidehuizen:  

- Gemeentelijke kleuter- en basisschool ’t Schooltje van de Hei’ 

- Technisch Instituut Sint-Paulus 

- Ferm kinderopvang 

- Carrefour market Alma 

- Woonzorgcentrum Hemelrijck 

- Cafés ‘t Spieke en De Bonte OS 

- Het Boerderijsje 

- McDonalds 

- … 

 Verder zijn er een aantal zelfstandigen zoals kinesist, huisarst, … actief.  

 

De sleutelfiguren appreciëren de aanwezigheid van deze basisvoorzieningen. Toch werd 

meermaals aangegeven dat een lokale bakker, frituur een meerwaarde zou betekenen voor 

Heidehuizen. Mol-centrum ligt binnen fietsafstand en daar vind je een ander uitgebreider 

aanbod en zijn er verschillende diensten zoals gemeentelijke diensten. 

 

Quote van een sleutelfiguur 

“Voor alle andere boodschappen buiten de Alma, moeten we over de Ring.” 

 

 

De provincie Antwerpen heeft een dienst Detailhandel, die samen met het 

gemeentebestuur een detailhandelsvisie kan 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. 

 

 

4.5.1 Conclusie 

 In Heidehuizen zijn basisvoorzieningen aanwezig al zou een bakker of frituur een 

meerwaarde zijn 
 Het goed voorziene en bereikbare Mol-centrum ligt vlakbij. 

 Lokale producenten beter promoten. 

 Extra kansen creëren voor de lokale middenstand.  
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4.6 Werkgelegenheid 

De groeiende tewerkstelling in de diensteneconomie en de ruimtelijke verschuiving van 

tewerkstelling naar steden en andere economische centra zoals havens en 

bedrijventerreinen leidt ertoe dat mensen niet wonen waar ze werken. Ze pendelen naar 

hun arbeidsplaats. In dorpen is er over het algemeen weinig tewerkstelling, wat vooral 

uitdagingen in verband met pendelen met zich meebrengt. 

 

Voor deze uitdaging kijken we naar een aantal indicatoren i.v.m. 

werkgelegenheidsaspecten zoals bebouwde oppervlakte voor bedrijvigheid en cijfers over 

werkloosheid. Deze cijfers zijn vaak niet beschikbaar op dorpsniveau maar enkel op 

gemeenteniveau. Hierdoor kan de situatie in Heidehuizen dus afwijken.  

 

4.6.1 Arbeidsmarkt 

 

 

 blijkt dat de meeste Mollenaren loontrekkenden zijn. De werkloosheidsgraad in de 

gemeente Mol schommelt al enkele jaren rond 6 tot 8 procent, vergelijkbaar met die van 

het Vlaams Gewest (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 25: Evolutie van de werkloosheidsgraad (provincies.incijfers.be) 

De doorstromingscoëfficiënt geeft de verhouding van de potentiële in- en uitstroom op 

de arbeidsmarkt weer. De coëfficiënt baseert zich op de verhouding tussen de 

leeftijdscategorieën  van 10 - 24 jaar en van 50-64 jaar op de arbeidsmarkt. Een coëfficiënt 

van 100 duidt aan dat de potentiële instromers en verlaters elkaar in evenwicht houden. 
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Bij een coëfficiënt groter dan 100 wordt de leeftijdsklasse die de arbeidsmarkt zal verlaten 

meer dan volledig vervangen door jonge instromers. Een coëfficiënt lager dan 100 duidt 

erop dat de uitstromers niet volledig zullen vervangen worden door jonge instromers.  

In Heidehuizen bedraagt de doorstromingscoëfficiënt 70,7% (Figuur 26).  Het valt op dat 

de doorstromingscoëfficiënt de laatste jaren in snel tempo daalt: in 2010 bedroeg die nog 

107%. Het is een evolutie die zich in heel Vlaanderen doorzet, maar dus zeker ook in 

Heidehuizen. Er zijn steeds meer oudere arbeidskrachten die de arbeidsmarkt verlaten. 

Deze uitstroom kan niet meer gecompenseerd worden door jonge arbeidskrachten.  

 

 

Figuur 26: Doorstromingscoëfficiënt Heidehuizen in 2020 (provincies.incijfers.be) 

4.6.2 Bedrijvigheid in Mol 

In Mol is 11,5% van de bebouwde oppervlakte bestemd voor bedrijvigheid. In provincie 

Antwerpen is dat 16,3%, in het Vlaams Gewest is dat 15,8%. Op grondgebied Mol vind je 

3 industrieterreinen en 5 bedrijventerreinen. De nabijheid van kanalen, spoorwegen, 

nabijheid van autostrades, … maakt Mol een goede vestigingsplaats én tewerkstellingspool 

voor diverse soorten grote en kleine bedrijven, industriën en KMO’s.  

Door de goede verbindingen naar de autostrades E313 en E34, en de fietsostrade in aanleg 

is de tijd voor woon-werkverplaatsingen eerder beperkt (Tabel 10).  
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Tabel 10: Verplaatsingstijd bij woon-werkverplaatsingen (Gemeentemonitor 2018) 

2017 <15 min  15 – 30 min 30 -60 min > 1 uur 

Mol 29% 32% 21% 18% 

Vlaams Gewest 24% 31% 30% 15% 

 

 

4.6.3 Conclusie 

 Er stelt zich geen (structureel) probleem met werkloosheid in Heidehuizen.  
 In Mol vind je werkgelegenheid in de bedrijven- en industrieterreinen, bij KMO’s. 

 De meeste inwoners van het dorp werken binnen een half uur van huis.  
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4.7 Jong zijn 

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. 

 

Een toekomst voor jongeren op het platteland 

Als dorpen veerkrachtig willen blijven, moeten ze een gezonde mix van inwoners hebben. 

Dat betekent dat het ook voor jongeren en/of jonge gezinnen interessant 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 platteland. Verder 

geeft 95% van de ondervraagde jongeren aan een woning te willen 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 bv. co-housing 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. 

 

4.7.1 Ontgroening 

Net als in de rest van Vlaanderen is ontgroening, de afname van het aandeel jongeren in 

de bevolking, merkbaar in de bevolkingspiramide van Heidehuizen (Figuur 27). Uit cijfers 

over de gezinssamenstelling (Figuur 30) blijkt dat slechts in 24% van de gezinnen minstens 

één minderjarige woont. Het aandeel van jonge gezinnen in Heidehuizen kent sinds 2000 

een continue daling. Dit is vergelijkbaar met de cijfers voor provincie Antwerpen en het 

Vlaamse gewest. De gemiddelde huishoudgrootte in Heidehuizen is de laatste jaren telkens 

gedaald (Figuur 29). In 1990 bedroeg dat gemiddelde nog 2,7 personen per gezin. In 2020 

zijn er dit 2,34 per gezin – vergelijkbaar met het Vlaamse gemiddelde.  

Het is dan ook niet verrassend dat de groene druk, verhouding tussen de jongeren (0-

18j) en de actieve generatie (19-64j), snel evolueert (Figuur 28).  
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Figuur 27: Bevolkingspiramide Heidehuizen 2021 (provincies.incijfers.be) 

 

Figuur 28: Evolutie groene druk (provincies.incijfers.be) 
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Figuur 29: Evolutie gemiddelde huishoudgrootte 

 

 

Figuur 30: Evolutie huishoudens met minstens 1 minderjarige (provincies.incijfers.be) 

  



   

 

49 

 

4.7.2 Voorzieningen voor jongeren 

In Heidehuizen zijn er weinig voorzieningen voor kinderen en jongeren. Sleutelfiguren 

geven aan dat er zelfs geen speeltuintje, jeugdvereniging of ontmoetingsplekken aanwezig 

zijn in het dorp.  

Heidehuizen heeft wel een gemeentelijke kleuterschool, het Schooltje van de Hei. Vanaf 

schooljaar 2020-2021 wordt dit systematisch uitgebouwd met een lagere school. Het 

aanbod aan onthaalmoeders, naschoolse opvang,… is nagenoeg afwezig.  

De kinderen en jongeren trekken voor een vrijetijdsaanbod systematisch naar Mol-

Centrum, andere gehuchten, Balen,… 

Quote van sleutelfiguur 

“Geen idee waar de jongeren zitten! Waar zijn ze?” 

 

 

4.7.3 Conclusie 

 Er is geen of zeer beperkt aanbod aan onthaalmoeders en naschoolse opvang. 

 Jeugdbewegingen zijn er niet in Heidehuizen 

 Er is nood aan speel- ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren 

 Schooltje van de Hei breidt zijn werking uit met lagere school 
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4.8 Ouder worden 

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).   

 

Volgens de studie “Ouder worden op het Vlaamse Platteland” 11 is de keuze om oud te 

worden in eigen woning alleen een 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.  

 

4.8.1 Aandeel ouderen in de bevolking 

Voor deze uitdaging wordt gekeken naar mensen die zorg gebruiken, of doelgroepen die 

heel waarschijnlijk zorg nodig hebben. De focus ligt vooral op zorg voor ouderen. 

Grijze druk is de verhouding tussen het aantal 65-plussers en de actieve bevolking (19-

64 jaar). Een hogere grijze druk kan duiden op een hogere zorgbehoefte. De grijze druk 

bedraagt in Heidehuizen 42% (Figuur 31). Dit is opmerkelijk hoger dan het arrondissement 

Turnhout (33,6%), de provincie (33%) en het Vlaams Gewest. Heidehuizen is duidelijk een 

dorp dat niet ontsnapt aan de vergrijzing die zich doorzet op het Vlaamse platteland.  

 

 
Figuur 31: Grijze druk in Heidehuizen (provincies.incijfers.be)  

 

                                           
11 Pascal De Decker, e.a., Ouder worden op het Vlaamse platteland. Over wonen, zorg en 

ruimtelijk ordenen in dun bevolkte gebieden. 2018, Antwerpen: Garant 



   

 

51 

 

Uit RIZIV-cijfers blijkt dat ruim 85% van de 65-plussers geen enkele vorm van 

professionele verpleegkundige zorg ontvangt. Toch neemt het zorggebruik wel toe met 

de leeftijd. Slechts 10 % van de oudere zeventigers (75-79 jaar) is zorggebruiker, terwijl 

dat bij de jonge tachtigers (80-84 jaar) 20% bedraagt en bij de oudere tachtigers (85-89-

jaar) bijna de helft. Ruim 80% van de negentigers krijgt professionele verpleegkundige 

zorg.  

De relatieve toename van het zorggebruik met de hogere leeftijd geldt uiteraard evenzeer 

in Mol. Op basis van het aantal dossiers zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden tellen 

we in 2020 in de gemeente 1.469 zorggebruikers waarvan er 1.170 ouder zijn dan 65 

jaar. Dit is 15,3% van alle 65-plussers. De grootste groep zorggebruikers zijn de 

tachtigers. In Mol gaat het om 826 zwaar zorgbehoevende 80-plussers, of 36,1 % 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 Mol 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 15 toont 

tussen 2017 en 2035 de evolutie van het aantal 65 en 80-plussers. 

 

 
Figuur 32: Prognose percentage '65+'- en '80+' (provincies.incijfers.be) 

 

 

4.8.2 Zorgaanbod 

Nogal wat ouderen leven alleen in Heidehuizen (Figuur 33). Ongeveer 14,2% van de 75+-

ers zijn alleenwonend. Het is geen typisch fenomeen voor Heidehuizen, maar komt in 

heel veel Vlaamse plattelandsgemeenten voor.  
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Figuur 33: Percentage alleenstaande 75+-ers (provincies incijfers.be) 

 

 

Quote van een sleutelfiguur 

“Er is een groot aandeel ouderen in Heidehuizen. Ze blijven lang in het gehucht wonen 

afhankelijk van hun gezondheid en de hulp die in buurt woont.” 

 

Gezien de verwachte toekomstige toename van het aandeel oudere inwoners is er nood 

aan een divers aanbod van thuiszorg, activiteiten en zorgdiensten. In Heidehuizen zijn 

enkele organisaties die ouderen thuis ondersteunen actief zoals Samana en Familiehulp.  

In de gemeente Mol is er nog een aanbod van verscheidene diensten naar ouderen toe. Zo 

is er een lokaal dienstencentrum. Zij bieden o.a. informatieve, recreatieve en vormende 

activiteiten aan die het zelfzorgvermogen en het sociale netwerk van de deelnemers 

versterken. Je vindt ook 3 dagverzorgingscentra in Mol. Zo een centrum is bedoeld om de 

thuis- en mantelzorg te assisteren. Vrijwilligers brengen en halen de mensen van het 

dagverzorgingscentrum met een aangepaste wagen op.  

In Mol zijn er 7 woongelegenheden in een centrum voor kortverblijf in 2020. Kortverblijf 

situeert zich in een woonzorgcentrum maar anders dan bij een gewone rusthuisopname 

heeft de opname hier een uitgesproken tijdelijk karakter.  

Sinds 2013 spreekt men niet meer over serviceflats maar over groepen van 

assistentiewoningen. Dit is een woonzorgvoorziening waar in een aangepaste 

infrastructuur en binnen een organisatorisch geheel ouderen zelfstandig en permanent 

verblijven. In Mol zijn er 92 erkende woongelegenheden in erkende groepen van 

assistentiewoningen.  
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In Mol zijn er 440 woongelegenheden (bedden) in woonzorgcentra in 2020 (Figuur 34). In 

Heidehuizen ligt het Woonzorgcentrum Hemelrijck. Ouderen uit het dorp, kunnen indien 

het thuis moeilijk wordt, in hun vertrouwde dorp blijven wonen. 

 

Figuur 34: Residentiële ouderenzorg, 2022, in aantal plaatsen per 100 65-plussers 

(Gemeentemonitor) 

 

 

De provincie Antwerpen werkt aan een beleid rond ‘zorg in het dorp’. Gemeenten 

krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het vlak van zorg, en in kleine dorpen is het 

lang niet altijd evident om de zorg goed te organiseren. De provincie werkt een aanbod 

uit om gemeenten te ondersteunen bij het proces van het organiseren van zorg in hun 

dorpen. De focus ligt hier op de combinatie van zorg, wonen en welzijn.  

 

4.8.3 Conclusie 

 De golf aan (plattelands)vergrijzing laat zich ook in Heidehuizen voelen.  

 Belangrijk aandeel alleenwonende 75+-ers.  

 Er wordt nog behoorlijk veel aan thuis- en mantelzorg gedaan in het dorp. Al 

verdiend dit voldoende aandacht.  

 Belangrijk om het woon-zorgaanbod goed te blijven uitbouwen. 

  



   

 

54 

 

4.9 Wonen 

In een dorp is er nood aan diverse woningen. O.a. toegankelijkheid van de woning, 

betaalbaarheid, bereikbaarheid van voorzieningen, gezinssamenstelling … bepalen de 

geschiktheid van een woning. Zo hebben ouderen nood aan woningen aangepast aan hun 

zorgbehoeften terwijl mensen met beperkte financiële middelen nood hebben aan (sociale 

huurwoningen). Starters hebben dan weer nood aan betaalbare gezinswoningen, … .  

 

 

Heidehuizen heeft door de aanwezigheid van 3 wijken een heel divers woningaanbod:  

appartementen, kleine huisjes, grote residentiële woningen,…. Er wordt nog gebouwd, 

gerenoveerd, … Volgens de sleutelfiguren raken zowel de kleinere als de grotere woningen 

snel verkocht.  Om de vraag naar passende woningen voor diverse doelgroepen op te 

vangen is betaalbaarheid vaak erg belangrijk. Uit Tabel 11 blijkt dat velen in Heidehuizen 

eigenaar zijn van de woning waar ze gedomicilieerd zijn. 16% huurt een woning.   

 

Tabel 11: Verhouding huurders en eigenaar in 2021 (provincies.incijfers.be) 

 Heidehuizen Arr. Turnhout  Prov. Antwerpen  Vlaams Gewest 

huurders  16,0 % 27,1 % 34,2 % 31,1% 

eigenaars  84,0 % 72,9 % 65,8 % 68,9 % 

 

De betaalbaarheid van woningen bekijken we door naar de mediaan woningprijs te 

nemen. Uit Figuur 35 blijkt dat de mediaanprijzen in Mol voor huizen lager zijn dan de rest 

van het arrondissement Turnhout. Als het gaat over Heidehuizen, geven sleutelfiguren aan 

dat wonen in het nog dorp relatief betaalbaar is. 

 

Quote van een sleutelfiguur 

“Je ziet dat kleinkinderen het huis kopen van de grootouders” 

 

 
Figuur 35: Mediaan verkoopsprijs per woningtype in 2020 (provincies.incijfers.be) 
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De prijs-inkomensratioratio geeft de verhouding tussen de aankoopprijs van een woning 

en het inkomen van de inwoners. Concreet betekent een waarde 7 op de prijs-

inkomensratio dat men 7 maal het mediaaninkomen nodig heeft om een woning te kopen. 

Hoe groter deze waarde, hoe groter de kloof tussen de aankoopprijs van een woning en 

het inkomen. In 2018 bedraagt de ratio in Mol 9. Dit is lager dan de ratio van provincie 

Antwerpen. De Molse ratio neemt de laatste jaren wel toe wat er op wijst dat je een hoger 

inkomen nodig hebt om een woning aan mediaanprijs te kopen.  

Uit de gemeentemonitor blijkt ook dat 80% van de Molse inwoners minder dan 30% van 

zijn inkomen nodig heeft om een woning te huren of kopen.  

 

Figuur 36: Evolutie van de prijs-inkomenratio (provincies.incijfers.be) 

 

In Mol woont 5,2% van de gezinnen in een sociale woning. De gemeente heeft 802 sociale 

huurwoningen waarvan 773 in beheer van sociale huisvestingsmaatschappij SHM en 29 

van het sociaal verhuurkantoor SVK. In Heidehuizen waren er in 2021 14 sociale woningen.  

In Heidehuizen is het aandeel sociale huurwoningen 1,6%.  
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Figuur 37: Sociale huurwoningen t.o.v. private huishoudens in 2021 

(provincies.incijfers.be) 

 

 

4.9.1 Conclusie 

 Woonprijzen voor huizen in Mol zijn iets lager dan in de rest van Vlaanderen.  

 In Heidehuizen is een voldoende divers woonaanbod.  

 Weinig sociale huurwoningen in het dorp. Aanbod sociale woningen goed blijven 

opvolgen. 
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4.10  Mijn lokaal bestuur 

De bestuurskracht van een lokaal bestuur wordt bepaald door de verhouding tussen 

enerzijds de capaciteit van de gemeente en anderzijds de opdracht die de gemeente moet 

uitvoeren. Om beleidsthema’s te realiseren zijn de financiële status, de mate van 

transparantie en de bovenlokale samenwerkingsverbanden van belang.   

 

4.10.1 Financiële slagkracht 

Om na te gaan of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht 

zijn en of de leninglasten gedragen kunnen worden, hanteert men de 

autofinancieringsmarge. Volgens de gemeente- en stadmonitor bedraagt deze in 2020 65 

euro per inwoner in Mol en vertoont een dalende trend. Tegenover het Vlaamse gemiddelde 

van 195 euro/inw scoort Mol aan de lage kant.  

De financiële schuld per inwoner bedraagt in 2020 963 euro/inw. Dit is lager dan het 

Vlaamse gemiddelde van 1260 euro/inw.  

 

4.10.2 Gemeente- en stadsmonitor 

In de gemeente- en stadsmonitor vind je hoe de inwoners de bestuurskracht van het 

lokaal bestuur ervaren (Figuur 38). 84% geeft aan zeer tevreden te zijn over hun gemeente 

én hun buurt. 84% ervaart ook een geluksgevoel. Respectievelijk 75% en 78% geeft aan 

tevreden te zijn over respectievelijk de digitale en de loketdiensten van de gemeente.  

 

Slechts 46% geeft aan dat ze vertrouwen hebben in het gemeentebestuur en 54% geeft 

aan dat bewoners voldoende geconsulteerd worden ivm het beleid. Een deel van de 

sleutelfiguren geeft aan dat het bestuur toegankelijk is en open staat voor adviezen. 

Algemeen zijn de inwoners tevreden over de informatie die de gemeente Mol 

verspreidt. De meeste info bereikt de inwoners via het gemeentelijke krantje. Een ander 

deel geeft aan dat de communicatie beter en soms diepgaander kan verlopen.  

 

Quote van een sleutelfiguur 

“Het zou fijn geweest zijn als er vanuit de gemeente iemand was langs geweest bij de  

opstart van de zaak. Een blijk van iets meer betrokkenheid vanuit het bestuur.  Zou fijn 

zijn om verwelkomd te worden als jonge handelaar. Zo kreeg ik bv geen info over Molse 

cadeaucheques terwijl klanten me soms vragen of ze ermee kunnen betalen. “  
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Figuur 38: Resultaten bevraging inwoners over bestuurskracht (Gemeente-en 

stadsmonitor) 

4.10.3 Bovenlokale samenwerking 

Verder heeft Mol heel wat  bovenlokale samenwerkingsverbanden. Vooral het hoge 

cijfer van samenwerkingsverbanden geïnitieerd door de gemeente zelf valt op. Bepaalde 

thema's komen in verschillende gemeenten terug en ook de vraag naar een bovenlokale 

aanpak. Op die manier kan de gemeente sterker staan om een aantal beleidsthema’s te 

realiseren.  

 

 

4.10.4 Conclusie 

 Mol voert communicatie naar de inwoners. Aandachtspunt is dat de info ook 

voldoende en diepgaand in de gehuchten geraakt.  

 Er is ruimte voor meer dialoog met het gemeentebestuur. Samen aan een 

langetermijnsvisie werken over het dorp is noodzakelijk. Dit kan ook het vertrouwen 

in het bestuur versterken.  

 Betrokkenheid inwoners en inspraakmomenten goed benutten. 
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4.11 Bronnenlijst analyse 

 

 Input gemeentelijke ambtenaren Gemeente Mol 

 Input provinciale ambtenaren provincie Antwerpen 

 Cijfermateriaal uit Provincie in Cijfers 

 Gemeentemonitor Editie 2018 Mol  

 Bestuurskrachtmonitor 2017 

 Focusgroep met enkele bewoners uit het dorp 

 Statistiek Vlaanderen statistieken.vlaanderen.be 

 Gemeente-Stadsmonitor Jouw gemeentescan Mol 

 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14471 

 

 

 

 

 

 
 


