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1 Samenvatting analyse en conclusie    

Hieronder vind je een beknopte samenvatting van de analyse voor Vlimmeren. De analyse 

is gebaseerd op input van gemeente en provincie, sleutelfiguren en statistische gegevens. 
De kleur geeft een beeld van de veerkracht van het dorp voor een specifieke uitdaging. 

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 het dorp Vlimmeren (dus niet heel de gemeente 

Beerse). 

Sociale samenhang 

 

 

 

 Er is een levendig verenigingsleven in het dorp; 

zowel voor jeugd als senioren zijn er verenigingen 
allerhande.   

 De jaarlijkse evenementen brengen leven in het 

dorp en versterken het dorpsgevoel.  

 Volgens de cijfers zijn er factoren die wijzen op 
een grotere kwetsbaarheid : er zijn relatief veel 

eenpersoonshuishoudens. Het toenemende 

aandeel alleenwonende senioren is een 

aandachtspunt (zie hoofdstuk 8).  
  Voor nieuwkomers is het niet evident een plekje 

in het dorp te vinden 

Armoede 

  Hoewel de welvaart in Vlimmeren is toegenomen 

en rond het Vlaamse gemiddelde ligt, is ze lager 

dan in Beerse. 

 Armoede is aanwezig maar weinig zichtbaar 

 Niet duidelijk of mensen in armoede de weg naar 
ondersteunende organisaties kennen. 

Mobiliteit 

  De auto is nog steeds koning in Vlimmeren, maar 
de (elektrische) fiets en openbaar vervoer hebben 

een groot aandeel in het woon-werkverkeer.  

 Vlimmeren is goed bereikbaar met auto.  

 Een ruim aanbod aan openbaar vervoer vind je, 
aan de N12.   

 Goede, veilige fietsverbindingen verlagen de grens 

om voor grotere afstanden woon-werkverkeer de 

fiets te nemen.  
 Bepaalde locaties en situaties in het dorp worden 

als onveilig ervaren.   

Klimaat 

  Beerse kent de laatste jaren een stijging in de 
CO2-uitstoot. Die is grotendeels toe te wijzen aan 

de tertiaire sector en de industrie. 

 De uitstoot van huishoudens, openbaar vervoer en 

landbouw daalde.  
 Het lokaal bestuur onderneemt actie via 

Kempen2030. 
 Een hemelwater- en droogteplan werd opgesteld 

door lokaal bestuur. 
 Inwoners voelen zich weinig betrokken bij en 

hebben weinig zicht op het klimaatbeleid van het 

lokaal bestuur.  
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Basisvoorzieningen 

 

 

 In Vlimmeren verdwijnen de laatste jaren 
basisvoorzieningen.  

 De inwoners oriënteren zich eerder op Malle. 

 Lokale handelaars ondersteunen. 

Werkgelegenheid 

  Vlimmeren heeft een actieve beroepsbevolking en 

er stelt zich geen (structureel) probleem met 

werkloosheid in Vlimmeren.  
 In Beerse vind je werkgelegenheid en 

bedrijvigheid op de bedrijventerreinen en KMO-

zone. 

 In Vlimmeren is weinig werkgelegenheid. De 
meeste inwoners zijn pendelaars. 

Jong zijn 

  In Vlimmeren is de groene druk en dus het aandeel 
jongeren hoger dan gemiddeld in Vlaanderen.  

 Het aandeel huishoudens met kinderen en 

jongeren daalt. 

 De aanwezigheid van een basisschool creëert een 

grote verbondenheid tussen de kinderen onderling 
én met het dorp.  

 Kinderen en jongeren kunnen in het dorp deel 

uitmaken van de goed draaiende verenigingen. 

 Jongeren zien hun toekomst in hun dorp en willen 
er graag blijven.  

Ouder worden 

 

 

 Vergrijzing laat zich in Vlimmeren minder dan 
gemiddeld in Vlaanderen voelen   

 Het aandeel (zorgbehoevende) ouderen neemt wel 

toe.  

 Er wordt veel aan thuis- en mantelzorg gedaan in 
het dorp. Al verdient dit voldoende aandacht en 

ondersteuning.  

 Er is geen residentieel aanbod of lokaal 

dienstencentrum voor ouderen in Vlimmeren.  

 Een Vlimmeraar voelt zich sterk verbonden met 
zijn dorp en wil er graag oud worden. Belangrijk 

om het woon-zorgaanbod goed uit te bouwen. 

Wonen 

  Woonprijzen voor huizen in Beerse zijn wat hoger 

dan die van het arrondissement Turnhout maar 

wel lager dan in de rest van Vlaanderen.  

 In Vlimmeren is een voldoende divers 
woonaanbod.  

 Er moet bij nieuwbouw- en renovatieprojecten 

voldoende aandacht gaan naar het behouden van 

het dorpse karakter. 
 In de wijk Kerkenhoek vind je sociale woningen.  

Mijn lokaal bestuur 

  Vlimmeren voelt zich weinig verbonden met het 

lokaal bestuur Beerse.  
 Door de aanspreekbaarheid van Vlimmerse 

schepenen groeit de ruimte voor meer dialoog met 

het lokaal bestuur. Samen aan een 

langetermijnvisie werken over het dorp kan het 
vertrouwen in het bestuur versterken.  

 Betrokkenheid van de inwoners kan door 

inspraakmomenten goed te benutten. 
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2 Inleiding 

 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 Vlimmeren. 

 

 Traject Veerkrachtige Dorpen 

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

veerkracht van Vlimmeren 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. 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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 Analyse Veerkrachtige Dorpen 

Dit analysedocument brengt de veerkracht van Vlimmeren 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 

Vlimmeren 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.  

  

 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.  

 

 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 Vlimmeren. 

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

een ander niveau zoals op arrondissements- of provinciaal niveau. Hieronder volgt een 

overzicht van de belangrijkste infobronnen. 

 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.  

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.  

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

bestuur. 

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

opgesplitst op dorpsniveau. 

 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.  

 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 Beerse levert deze 

gegevens aan. 

 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.  

 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 uit 2018. Hierin worden alle Belgische gemeenten vergeleken op basis van hun 

demografische, sociaal-economische en morfologische kernmerken. Volgens deze 
typologie valt Beerse onder cluster v10: Gemeenten met economische activiteit en  

vergrijzende bevolking. Andere gemeenten die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld 

Wommelgem, Grobbendonk, Laakdal, Lummen en Tessenderlo. 

In 2012 kwam Beerse nog terecht onder een andere cluster waar vooral de toenmalige 

demografische groei opviel.  
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3 Introductie Vlimmeren 

 Gemeente Beerse 

Beerse heeft in totaal een oppervlakte van 37,48km², wat kleiner is dan de gemiddelde 

Vlaamse gemeente die 45,1km² groot is.  De gemeente grenst aan Merksplas, Turnhout, 

Vosselaar, Lille, Malle en Rijkevorsel. Naast Beerse-centrum, dat de grootste 

bevolkingsdichtheid heeft zijn er nog 2 andere woonkernen: Vlimmeren en Den Hout. Enkel 

Vlimmeren is officieel een deelgemeente. Het  is er opvallend landelijker kent en is dunner 

bevolkt dan Beerse-centrum.  

Op het wapen van Beerse prijken 2 goudkleurige beren. Dat kan de misleidende indruk 

geven dat de naamgeving van de gemeente in het dierenrijk terug te vinden is. Echter 

verwijst de naam ‘Beerse’ naar haar oorspronkelijk landschappelijke uitzicht: ‘Kale 

heidegrond’. ‘Berse’ en ‘Barse’ betekenen namelijk ‘heidevlakte, bedekt met stoppels’.  

In oude geschriften uit 1187 spreekt men over de rechten van de parochie Beerse, die 

onder de Sint-Wivina-abdij te Groot-Bijgaarden blijken te horen. Later komt men dit gebied 

(inclusief Vlimmeren) tegen in de geschiedenisboeken als ‘heerlijkheid’, dat deel uitmaakte 
van het Land van Turnhout en werd in 1347 als bruidsschat aan Maria Van Brabant 

gegeven.  

 

 
Figuur 2: Gemeente Beerse (Provincies) 

In 1667 introduceerde Adriaen Ghys in buurgemeente Vosselaar de eerste naaldboom in 

de Kempen. De zogenaamde ‘mastboom’ werd al snel een succes. Beerse bleef niet achter 

en startte 8 jaar later, in 1675, met de bebossing van de heide met naaldhout. Dennen 
verhinderden verdere verstuiving van de zanderige bodem en zorgden voor fixatie van het 

duinreliëf die anders een bedreiging was voor de Kempense dorpskernen. Dit bleek 

visionair te zijn vermits pas zo’n eeuw later dergelijke adviezen vanuit de toenmalige 

overheid (onder Oostenrijks bewind) kwamen.  

De industrialisatie van Beerse kwam op gang na het graven van het Kanaal Dessel-

Turnhout-Schoten in 1863-1866. Hierbij sneed men kleilagen aan die erg geschikt waren 

voor de baksteen- en dakpanindustrie. Een twintigtal van deze bedrijven vestigden zich 

langs het kanaal. Later kwamen daar ook nog een cement- en betonfabriek en een 
metallurgisch-chemisch bedrijf. Vanaf 1956 werd een nieuw bedrijventerrein gerealiseerd 

waarop Janssen Pharmaceutica het belangrijkste bedrijf werd.  
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‘Beerse-steen’ en ‘Beerse-pannen’ werden dan ook een Kempens begrip. Pas recent 

ontdekte men op veel grotere diepte een laag aardolie, maar in een te verkleefde kwaliteit 

en beperkte hoeveelheid om van economisch belang te zijn. 

De baksteen- en dakpanindustrie heeft Beerse landschappelijk veranderd. Vermits 

kleiwinning door dagbouw, in open kleiputten werd gewonnen, ontstond er een nieuw reliëf 

met vele plassen, wat een nieuwe dynamiek teweeg bracht in de biodiversiteit. In de 

omgeving liggen dan ook meerdere natuurgebieden. 

In Beerse wonen in 2022 ongeveer 18.500 inwoners, wat binnen onze provincie 

vergelijkbaar is met Putte. Sinds 1977 is er een fusie met Vlimmeren. De laatste eeuw voor 

de fusie was er ongeveer een vertienvoudiging van de bevolking. Dat had zonder twijfel te 

maken met de industrialisatie.  

Het aantal inwoners is ook de laatste decennia duidelijk toegenomen in de gemeente, met 

ongeveer 40% sinds 1985. Volgens statistiek Vlaanderen zal de bevolkingsgroei van Beerse 

zich gestaag blijven voortzetten. Tegen 2040 verwachten zij dat de gemeente zo’n 5% 

inwoners meer telt dan vandaag: ruim 19.000 inwoners (Figuur 3 en Tabel 1). 

 

 

 

Figuur 3: Bevolkingsevolutie Beerse (Bron: Statistiek Vlaanderen) 

 

Tabel 1: Bevolkingsevolutie Beerse t.o.v. 1985 (Provincies in cijfers/Statbel) 

 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2022 

Aantal 13.166 13.868 14.847 15.698 16.296 17.003 17.600 18.378 

Evolutie / 5,3% 12,8% 19,2% 23,8% 29,1% 33,7% 39,6% 
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De bevolkingsdichtheid van Beerse is hoger dan het gemiddelde in de Kempen. (Tabel 2) 

Op Figuur 4 zie je dat de dichtstbevolkte stukken van de gemeente de drie dorpskernen 

zijn. Beerse-centrum (3443 inw/km²) is het dichtstbevolkt. Den Hout (2359 inw/km²) en 

Vlimmeren-centrum (1984 inw/km²) zijn iets minder dicht bevolkt.  

 

Tabel 2:Bevolkingsdichtheid (Statistiek Vlaanderen) 

2022 inw/km² 

Beerse 493 

Arrondissement Turnhout 341 

Provincie Antwerpen 649 

Vlaams gewest 488 

Kempen 347 

 

 
Figuur 4: Bevolkingsdichtheid van Beerse in 2022 (Provincies.incijfers.be) 

Uit Figuur 5 blijkt dat het merendeel van de inwoners van Beerse aangeven graag te wonen 

in de gemeente. Op parameters zoals tevredenheid over de buurt, groen en natuur in de 
omgeving, en tevredenheid over de woning, scoort Beerse minstens even goed en vaak 

beter dan het Vlaamse gemiddelde. 
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Figuur 5: Samenvatting gemeentemonitor Beerse (Gemeente- en stadsmonitor) 

 

 Vlimmeren 

 

Vlimmeren is duidelijk al lang een plek die aantrekkelijk is om te wonen.  Men vindt er 

onder de grond sporen uit de ijzertijd en van een Romeinse en Middeleeuwse nederzetting. 
Vlimmeren werd naar verluid bewoond door de Salische Franken en stond bekend als 

‘Flemere’. Later ging het dorp deel uitmaken van het hertogdom Brabant. In 1768 werd  

Vlimmeren een aparte bestuurseenheid. In 1977 wordt Vlimmeren een dorp van Beerse. 

Sinds 1678 is Vlimmeren een zelfstandige parochie gewijd aan Sint-Quirinus. De Sint-

Quirinuskerk, basisschool Triangel, het parochiecentrum en het ontmoetingscentrum 
Vlimmerlee vormen de kern van het dorp. Vlimmerlee bevindt zich in de gerestaureerde 

onderwijzerswoning en is de voormalige jongensschool en het voormalige gemeentehuis. 

De grote meerderheid van de bevolking leefde van de landbouw, met nadruk op veeteelt. 

Door het ontginnen van braakliggende gronden, het droogleggen van moerassen en 
verbeterde bewerkingsmethoden kende de veehandel een merkelijke vooruitgang aan het 

einde van de 18e eeuw. Ook de aanleg van de buurtspoorweg in 1886 had een gunstige 

invloed.  

Buiten diamantbewerking is er geen of amper nijverheid of industrie geweest in het dorp. 
Momenteel wonen er dan ook veel pendelaars die op de industrieterreinen in Beerse en 

Rijkevorsel of elders aan de slag zijn.  

De bosrijke omgeving lokte begin 20e eeuw vakantiegangers uit de stad. De Katholieke 

Schoolkoloniën van Natwerpen richten in 1913 schoolvilla Madonna op. Zwakke 
stadskinderen konden er van een versterkende vakantie genieten. Sinds 1980 huist het 

kinderopvangcentrum Lentekind in het gebouw.  
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In 2022 telde het dorp 3590 inwoners. Dat is een bevolkingstoename van 41% sinds 1990 

(Tabel 3). De bevolkingsdichtheid van het dorp met 345 inwoners/km² is vergelijkbaar met 

die van het hele arrondissement Turnhout (347 inw/km²). Toch ligt het lager dan het 
gemiddelde voor heel Beerse (493 inw/km²) en Vlaanderen (ook 493 inw/km²). Het is ook 

minder dan dat van de provincie Antwerpen (658 inw/km²).  

 

Tabel 3: Inwonerstoename Vlimmeren (Provincies.incijfers.be) 

  
Vlimmeren-
Kern 

Vlimmeren-
Kern-
Noord 

Vlimmeren-
Verspreide 
Bewoning Den Abt 

Hoge 
Bergen Totaal 

 
 
 
Toename 

1990 819 618 427 413 273 2550 / 

1995 873 591 431 454 384 2733 7,2% 

2000 918 649 465 474 431 2937 15,2% 

2005 998 709 468 449 461 3085 21% 

2010 1129 779 506 419 461 3294 29,2% 

2015 1216 837 518 396 450 3417 34% 

2020 1214 834 603 405 490 3546 39,1% 

2022 1235 836 596 398 525 3590 40,8% 

 

Tabel 4 toont grote verschillen in bevolkingsdichtheid tussen de Vlimmerse statistische 

sectoren. In de kern van Vlimmeren wonen de meeste inwoners. De wijken die in deze 

analyse gebruikt worden, zijn de kleinste ruimtelijke basiseenheden in België waarover 

cijfergegevens te vinden zijn. Voor Vlimmeren gaat het om (Figuur 6): 

- Vlimmeren-Kern 

- Vlimmeren-Kern-Noord 

- Vlimmeren-Verspreide Bewoning 
- Den Abt 

- Hoge Bergen 

 

De wijken Den Abt en Hoge Bergen zijn van het centrum van Vlimmeren gescheiden door 

de gewestweg N12 (Antwerpseweg) en de Beersedijk. Hierdoor is niet iedereen die in deze 

wijken woont even verbonden met de gemeenschap ‘Vlimmeren’.  

 

Tabel 4: Bevolkingsdichtheid Vlimmeren in 2022 (Provincies.incijfers.be) 

Vlimmeren-Kern  1862 

Vlimmeren-Kern-Noord  1984 

Vlimmeren-Verspreide Bewoning  75 

Den Abt  853 

Hoge Bergen  567 

Gemiddelde Vlimmeren 345 
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Figuur 6: Statistische sectoren Vlimmeren (Provincies.incijfers.be)  

 

Vlimmeren draagt sinds de 18e eeuw de opmerkelijke bijnaam “Stad Worst”. In 1768 werd 
Vlimmeren administratief gescheiden van Wechelderzande. Volgens de legende werd de 

verbindingsweg tussen Vlimmeren en Wechelderzande afgesloten door een slagboom met 

grendel. Toen de grendel zoek raakte, vond men er niets beters op dan een groot stuk 

stevige worst te gebruiken om de draaiboom te vergrendelen. Tot groot jolijt van de 

buurgemeenten!  

Jaarlijks vinden in Vlimmeren de Worstenfeesten plaats – in 2022 ging de 52ste editie door. 

Het is een echt burgerinitiatief. Helpende handen komen uit de verenigingen en de 

opbrengt gaat integraal naar het dorp.  

Quote van een inwoner 

“Naar de Worstenfeesten komt iedereen, ook mensen die je al lang niet meer gezien hebt 
of die niet meer in Vlimmeren wonen. Het is niet enkel een fuif en boenke-boenke, maar 

ook ontmoeten en mensen samenbrengen. Heel knap, om trots op te zijn.” 

De organisatoren maken er al enkele jaren een sport van om een of ander record te breken. 
In 2018 stelden ze het wereldrecord van de langste fietsketting scherp. Dat stond toen op 

1 186 fietsen ergens in Bangladesh. Stad Worst maakte er 1 921 van. Vijf jaar eerder 

hadden ze zichzelf, opgelegd het wereldrecord “langste worst” te breken. Het toenmalige 

record stond op naam van het Italiaanse Piedimonte Etneo met 2 551,40 meter. Uiteraard 
slaagde Vlimmeren er in het record te verbreken met een worst van 3 543,6 meter. In 

2010 was er het ludieke wereldrecord op de Marie-Louise van Bart Kaëll. Het doel was 500 

mensen die op de grond mee zouden roeien op het nummer. Het werden er 1 882. In 2022 

braken de bezoekers ook het ludiek record van het luidst meezingend feestpubliek. Op de 
tonen van “You'll never walk alone” slaagde de groep The Fools er met het publiek in om 

113 decibel te bereiken.1  

                                         
1 ''Om ter luidst meezingend publiek: decibelmeter moet naar 105", in: Het Laatste Nieuws, 

19/8/2022, pag. 23 
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Vlimmeren is dan wel een feestdorp het blijft er rustig om te wonen. Vlimmeraars zijn 

echte chauvinisten. Ze zijn fier op hun dorp en spreken over ‘die van Vlimmeren’ en ‘die 

van buiten het dorp’. De meeste inwoners kennen elkaar al van kleins af aan vanop de 

basisschool.  

 

Quote van een inwoner 

“We zijn al vrienden van de lagere school en onze ouders zijn ook bevriend met elkaar. Er 

zijn veel koppels van binnen vlimmeren, soms heb je het gevoel dat je in de pot van 

Vlimmeren moet vissen. We willen hier allemaal blijven wonen en dan worden onze 

kinderen later ook vrienden!” 

Dit samenhorigheidsgevoel, het typische landelijke karakter en de afstand tot Beerse-
centrum maakt dat Vlimmeren weinig tot geen binding heeft met het lokale bestuur in 

Beerse. Het gevoel leeft dat de Vlimmeraar graag zelf het heft in handen neemt want ‘we 

worden niet gehoord’.  

 

                                                                

 Beleid voor de dorpen 

 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. 

 

 Woonbeleid 

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

connectiviteit, collectiviteit, en duurzaamheid (zie tabel hieronder)2. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
2 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.  

 

 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.   
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Zeer recent werd het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen (PBRA) goedgekeurd. Dit 

PBRA bevat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de provincie Antwerpen en vervangt 

het RSPA. Het PBRA bestaat uit een strategische visie op het ruimtelijke beleid voor de 
lange termijn. Een set beleidskaders op middellange termijn zorgt 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. 
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 Beerse (GRSM) van april 2007 vormt het 

kader voor het ruimtelijk beleid van de gemeente Beerse. In dit GRSM wordt de kern van 

Beerse aangeduid als stedelijk gebied dat kan uitgroeien met voorzieningen. Vlimmeren 

behoort tot het buitengebied en kan evolueren tot een landelijke woonkern met lokale 
faciliteiten. Er wordt voor beide kernen naar gestreefd om de centrumfuncties zo dicht 

mogelijk in het centrum te voorzien om verdere versnippering te vermijden. Hiertoe zullen 

maatregelen genomen worden rond de herinrichting van de publieke ruimte en het invullen 

van de resterende binnengebieden met gemengd karakter. In Vlimmeren kan de 
historische as pastorij-Kerkplein opgewaardeerd worden met meer aandacht voor 

bverblijfsfunctie en minder voor de doorstroomfunctie van het verkeer.      

In het noorden van Beerse bevindt zich een open landschap met voornamelijk 

grootschalige landbouwgebieden. Het  zuidelijke Beerse is een eerder bosrijk en gesloten 
landschap. Deze twee landschappen staan met elkaar in verbinding via groene corridors 

waar zachte recreatie en ecologische ontwikkelingen de belevingswaarde doen toenemen.  
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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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 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.  
 

 Vereenzaming 

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

Vandaar bestuderen we het aantal alleenwonenden in Tabel 5.   

In Vlimmeren zijn bijna 22% van de inwoners alleenwonend. Dat is beduidend meer dan 

het provinciale gemiddelde van 14,2% en het Vlaamse gemiddelde van 13,6%. Bij de 75-
plussers stijgt het aandeel alleenwonenden tot 26,5%. Deze groep verdient aandacht en 

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

 

Quote van een inwoner 

“Er zijn mensen met weinig contacten en dat is sinds corona erger geworden. Er zijn 

mensen die nu niet meer buitenkomen, deppressief zijn en zeggen dat ze gekraakt zijn.” 

 

Uit de interviews blijkt dat spontane ontmoetingsplekken zoals een koffiehuisje, brasserie, 
een ontmoetingsplek buiten,… gemist worden. 

 

Tabel 5: Eénpersoonshuishoudens in Vlimmeren (Rijksregister – provincies.incijfers.be) 

 2000 2005 2010 2015 2022 

Aantal éénpersoonshuishoudens  149 191 230 279 317 

Aantal éénpersoonshuishoudens 

Tov alle huishoudens (%) 
14,7% 17,3% 18,7% 21,4% 22,5% 

Alleenwonenden 18-64 jaar  

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

4,5%   6,2% 7,3% 8,6% 8,8% 

% alleenwonenden 65-74 jaar 

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

14,6% 11,6% 11,3% 12,4% 12,6% 

% alleenwonenden 75+  

t.o.v. totaal aantal 75+ 

37,9% 38,5% 31,0% 28,4% 26,5% 

 

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. 
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Het aandeel van mensen van buitenlandse herkomst in Vlimmeren stijgt, net als in de 

rest van Vlaanderen: van 7,3% in 1990 tot 15,8% in 2022 (Tabel 6). Dit aantal is lager 

dat van het arrondissement Turnhout (18%), beduidend lager dan dat van de provincie 
Antwerpen (28%) en het Vlaamse Gewest (22%). Het aandeel inwoners van niet-Europese 

origine bedraagt zo’n 5% in 2022 (Tabel 7).   

 

Tabel 6: Evolutie van het aandeel inwoners van niet-Belgische herkomst in Vlimmeren 

(Bron: Provincies.incijfers.be) 

 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2022 

Vlimmeren 7,3% 8,3% 9,0% 9,5% 12,3% 13,7% 15,1% 15,8% 

 

Tabel 7: Herkomst inwoners Vlimmeren in 2022 (Bron: Rijksregister | 

provincies.incijfers.be) 

Herkomst Aantal  Aandeel Vlimmeren (%) 

België  3.021 84,2% 

EU (excl. Belg) 361 10,1% 

Oost-Europa (niet-EU)  19 0,5 % 

Overige OESO-landen  16 0,4 % 

Maghreb   65 1,8 % 

Turkije  7 0,2 % 

andere Afrikaanse landen 29 0,8 % 

andere Aziatische landen  45 1,3 % 

Centraal/Zuid-Amerika 21 0,6 % 

 

 Elementen van veerkracht 

Uit de interviews blijkt meermaals dat straat- en wijkfeesten leven in Vlimmeren zodat 
buren elkaar nog kennen. Het is een hechte gemeenschap maar nieuwkomers halen aan 

dat het moeilijk is om een plekje daarin te vinden.  

Voor iedereen is er wel een vereniging al wordt het moeilijker om nog vrijwilligers te 

vinden. Een greep uit het aanbod Vlimmerse verenigingen:  

 VIB 

 OKRA 

 Voetbalclub K. Vlimmeren Sport 

 Worstenfeesten vzw 

 Vlimmeren in Beweging 
 Belgian Border Collie Club 

 KSV 

 Dansclub Vlimmeren 

 Ziekenzorg 
 Fanfare 

 … 

 

Het parochiale team beheert niet enkel de parochiezaal maar zorgt er ook voor dat de 

communies, speciale vieringen,… in het dorp zelf kunnen plaatsvinden.  
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Het grootste event van Vlimmeren is zonder twijfel het worstenfeest dat niet enkel het 

dorp jaarlijks verenigt, maar de opbrengst ook gebruikt voor goede doelen binnen het 

dorp. 

 Naast dit verenigingsleven zijn er maar een beperkt aantal ontmoetingsplaatsen:  

 Kaffee ’t VerTier 

 Keescafee Vlimmeren 

 

 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 plattelandssubsidies3. 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 
en de welzijns- en zorgeconomie. Ook biedt de provincie ondersteuning, advies en 

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

 

 Conclusie 

 Volgens de cijfers zijn er factoren die wijzen op een grotere kwetsbaarheid : er zijn 

relatief veel eenpersoonshuishoudens. Zeker het toenemende aandeel 
alleenwonende senioren is een aandachtspunt (zie hoofdstuk 8).  

 Er is een levendig verenigingsleven in het dorp; voor iedereen is er wel een 

vereniging.   

 De jaarlijkse evenementen brengen leven in het dorp en versterken het 

dorpsgevoel.  
  

                                         
3 Plattelandsbeleid van provincie Antwerpen: 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp/plattelandsbeleid.html  
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 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.4  

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.  

 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.  

Tabel 8 toont de evolutie van de welvaartsindex in Beerse en Vlimmeren, in vergelijking 

met andere bestuurlijke niveaus. De Beerse welvaartsindex in 2019 ligt met 110 hoger als 

die van het arrondissement Turnhout (106) en de provincie Antwerpen (105). Anderzijds 

scoort Vlimmeren met een welvaartsindex van 102 net iets lager dan gemiddeld. De 
statistische sector Vlimmeren-Noord scoort erg laag 92. In deze sector ligt de sociale 

woonwijk Kerkenhoek. 

Tabel 8: Welvaartsindex Vlimmeren (Bron: Provincies.incijfers.be) 

 2005 2010 2015 2019 

Vlimmeren 97 101 102 102 

Gemeente Beerse 108 108 110 110 
Arrondissement 
Turnhout 102 103 105 106 

Vlaams Gewest  105 105 107 107 

Provincie Antwerpen 104 104 105 105 

 

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

mediaan inkomen in de Vlimmeren 29 965 euro. Dat is duidelijk hoger dan 26 786 euro in 
provincie Antwerpen (Figuur 7 geeft gemiddeld inkomen weer 5).  

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

https://demos.be/kenniscentrum/publicatie/plattelandsarmoede-in-vlaanderen-en-
wallonie-2012  
5 Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per gewijzigde verbruikseenheid heeft, ten opzichte van 
het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner, als voordeel dat ze corrigeert voor 
gezinssamenstelling: voor deze indicator wordt per gezin aan één volwassene een gewicht van 1 
toegekend, aan de andere gezinsleden ouder dan 14 jaar een gewicht van 0,5 en aan de kinderen 
van 13 jaar of jonger een gewicht van 0,3. Op die manier wordt voorkomen dat de aanwezigheid 
van meer kinderen in het gezin, die zelf nog geen inkomen binnenbrengen, het gemiddeld inkomen 
disproportioneel naar omlaag trekt. 
Het mediaan inkomen ligt halverwege de inkomensverdeling. De helft van de aangiften heeft met 
andere woorden een hoger inkomen dan de mediaan; de andere helft heeft een lager inkomen. In 
tegenstelling tot het gemiddelde wordt de mediaan niet beïnvloed door extreem hoge of lage 
inkomens. 
 

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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De Vlaamse mediaan ligt op 27 280 euro.  Het gemiddeld gezinsinkomen van Beerse ligt 

met 31 740 euro iets hoger dan dat van Vlimmeren (29 610 euro).  

 

 
 

Figuur 7: Gemiddeld inkomen 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 Beerse. Voor 

Vlimmeren gaat het in 2018 om 10,4% van de inwoners, zo’n 320-tal personen (Tabel 9).  

Tabel 9: Verhoogde tegemoetkomingen in Vlimmeren in 2018 (Bron: 

Provincies.incijfers.be) 

 Aandeel inwoners met 

verhoogde tegemoetkoming (%) 

Vlimmeren 10,4 

Arrondissement Turnhout 13,7 

Provincie Antwerpen 17,4 

Vlaams Gewest 15,4 
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 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 8 toont een dalende evolutie van 

de kansarmoede in Beerse die in 2020 10% bedroeg. Deze cijfers zijn niet beschikbaar op 
dorp- of wijkniveau.  

 

 
Figuur 8: Kansarmoede-index (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 9 is van toepassing op Vlimmeren. 

Vlimmeren scoort met 0,5 % lager en dus beter dan het Vlaamse of provinciale gemiddelde 

als het op onderwijsarmoede aankomt. 

 
Figuur 9: Onderwijsarmoede-indicator (provincies.incijfers.be) 
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 Verborgen armoede 

Uit de interviews blijkt dat (kans-)armoede in Vlimmeren zeker aanwezig is, al is het vaak 

niet merkbaar. Vrijwilligersorganisaties en de school zien de noden in het dorp en zijn 

ermee aan de slag. Toch kan men niet zeggen of iedereen de weg naar gepaste 

ondersteuning vindt.   

 

Quote van een sleutelfiguur 

“Op school had ik vroeger een vak over armoede waarbij we een werk moesten maken 

over ons eigen dorp. Het verbaasde mij toen wel hoeveel armoede er eigenlijk is. In De 

Sleutel zie je ook dat er veel mensen van Vlimmeren komen.” 

 

 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.  

Verschillende organisaties zijn aanwezig en actief in Vlimmeren. Zo zijn er o.a. CKG 

Lentekind, Ziekenzorg, ... . 

De opbrengst van de Worstenfeesten gaat opnieuw naar het dorp zoals bijv. voor een 

sinterklaasfeest, een gratis worstenmaal,… 

Quote van een inwoner over de worstenfeesten 

“Elke frank die je daar laat, blijft in Vlimmeren. Daarom zijn de vrouwen ook niet kwaad 

als de mannen er te veel drinken.” 

 

 Conclusie 

 Hoewel de welvaart in Vlimmeren is toegenomen en rond het Vlaamse gemiddelde 

ligt, is ze lager dan in Beerse. 

 Armoede is aanwezig maar weinig zichtbaar 

 Niet duidelijk of mensen in armoede de weg naar ondersteunende organisaties 
kennen. 
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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, … 

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.  
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 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). 
 

Vlimmeren ligt in de vierhoek Malle, Rijkevorsel, Turnhout en Wechelderzande. Het wordt 

van Beerse, dat in vogelvlucht op zo’n 6 km ligt, gescheiden door open ruimte (Figuur 10).  

 
Figuur 10: Situering Vlimmeren (google Maps) 

 

Figuur 11 toont dat inwoners van Beerse voor woon-werkverkeer vaker gebruik maken van 

de fiets en het openbaar vervoer dan van de auto.  

 

 Bereikbaarheid per auto  

Vlimmeren ligt ten zuiden van de gewestweg N12 die Oostmalle en Turnhout verbindt. Het 
is met de wagen dus behoorlijk goed bereikbaar. De oprit Wechelderzande van de E34-

snelweg ligt op ongeveer 7 km. De N104 of Vlimmersebaan verbindt de N12 met 

Wechelderzande en doorsnijdt het dorp.  

 
Volgens de Gemeente- en stadsmonitor bezit 97% van de Beerse gezinnen minstens één 

wagen (Figuur 12). 92% van de gezinnen bezit een fiets.  

Auto- of fietsdelen is, net als in de rest van de Kempen, in Beerse nog niet gebruikelijk.  
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Figuur 11: Woonwerkverplaatsingen in Beerse in 2020 (Gemeente- en stadsmonitor 

2021) 

 
 

 

 
Figuur 12: Vervoersmiddelenbezit, 2020, in procenten (Gemeente- en stadsmonitor 

Beerse) 

 

 Bereikbaarheid met openbaar vervoer 

In Vlimmeren passeren verschillende de Lijn-bussen: 

 400 Hoogstraten – Vlimmeren 

 410 Antwerpen-Malle-Turnhout 

 snelbus 416 Antwerpen-Wechelderzande-Turnhout 

 snelbus 417 Antwerpen-Zoersel-Turnhout 
 419 Turnhout - Zandhoven. 

 

 In de Vlimmerse interviews wordt aangegeven dat men behoorlijk tevreden is met het 

aanbod openbaar vervoer. Dit openbaar vervoer valt onder Vervoerregio Kempen.  

Het treinstation van Turnhout ligt op ongeveer 11 km fietsen van Vlimmeren.  
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 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.  
 

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

in de gemeente Beerse 45% van de gezinnen minstens 1 e-bike in eigendom tegenover 

34% in heel Vlaanderen (Figuur 12).  

 
Voor woon-werk of woon-schoolverplaatsingen ligt naast de N12 een van de autoweg 

gescheiden fietspad zowel richting Malle als richting Turnhout. In Sint-Jozef-Rijksevorsel 

kan de fietsostrade F15 Antwerpen-Turnhout opgereden worden.  

Uit Figuur 13 blijkt dat inwoners van Beerse zich ook regelmatig te voet verplaatsen.  
 

  
Figuur 13: Aandeel inwoners die zich wekelijks te voet of met de fiets verplaatsen in 

2020 (Gemeente- en stadsmonitor, 2021) 

 

 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 denken over een andere functie voor de straat. 

 
Uit de Gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse overheid uit 2020 blijkt dat slechts 

27% van de inwoners van de gemeente Beerse het veilig vindt om te fietsen in hun 

gemeente (gemiddelde Vlaams Gewest: 43%). 28% vindt dat er voldoende fietspaden zijn 

in Beerse. Inwoners geven aan dat de verkeersveiligheid in Beerse mee de keuze van 
transportmiddel bepaalt.  

 

Uit Figuur 15 en Figuur 15 blijkt dat het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers in Beerse 

afneemt. Sleutelfiguren geven aan dat er op bepaalde locaties toch nog gevaren zijn.  
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Figuur 14: Verkeersongevallen met doden of gewonden, 2012-2020, in aantal ongevallen 

per 100.000 inwoners (ADS, statistiek Vlaanderen) 

 

 
Figuur 15: Verkeersslachtoffers bij fietsers en voetgangers, 2012-2020, in aantal 

slachtoffers per 100.000 inwoners (ADS, statistiek Vlaanderen) 

 

 Regio In Transitie 

Beerse behoort tot de stadsregio Turnhout, samen met de gemeenten Turnhout, Vosselaar 

en Oud-Turnhout. De vier gemeenten van de stadsregio Turnhout hebben in 2022 een 
nieuw, gezamenlijk mobiliteitsplan goedgekeurd dat gerealiseerd moet worden tegen 

2035.6 Er wordt onder meer ingezet op het rustiger en verkeersveiliger maken van 

woonbuurten. Het zwaar doorgaand verkeer zal waar mogelijk omgeleid worden zodat het 

niet meer door de dorpskernen of langs de scholen moet. In 2022 sloten ook Kasterlee en 

Lille aan bij de samenwerking van de stadsregio onder de naam Regio In Transitie. 

Via www.gewoongaan.be kunnen inwoners uit deze gemeenten bekijken welke acties er 

op vlak van mobiliteit worden ondernomen (Figuur 16. Dagelijks zijn er meer dan 200.000 

verplaatsingen binnen en naar de stadsregio Turnhout. 75 % van die verplaatsingen 

gebeuren met de auto.7  

                                         
6 “Gewoon Gaan! Samen onderweg naar een gezonde en veilige omgeving”. 

https://www.gewoongaan.be/mobiliteitsplan  
7 “Stadsregio lanceert website over mobiliteitsplan: “Inwoners kunnen alle projecten in hun 

buurt bekijken”, in: Gazet van Antwerpen, 1/10/2022 

http://www.gewoongaan.be/
https://www.gewoongaan.be/mobiliteitsplan
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Figuur 16: Acties en projecten in Vlimmeren in het mobiliteitsplan (www.gewoongaan.be) 

 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 Beerse. 

In Beerse zijn geen auto- of fietsdeelsystemen actief.  

 

 

 Conclusie 

 De auto is nog steeds koning in Vlimmeren, maar de (elektrische) fiets en openbaar 
vervoer hebben een groot aandeel in het woon-werkverkeer.  

 Vlimmeren is goed bereikbaar met auto.  

 Een ruim aanbod aan openbaar vervoer vind je, aan de N12.   

 Goede, veilige fietsverbindingen verlagen de grens om voor grotere afstanden 

woon-werkverkeer de fiets te nemen.  
 Bepaalde locaties en situaties in het dorp worden als onveilig ervaren.   
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 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 Vlimmeren omgaat met de oorzaken 

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

 

 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 Vlimmeren omdat de 
verspreide bebouwing veel verplaatsingen genereert en het type bebouwing een hoog 

energieverbruik kent. 

 

De totale CO2-uitstoot van de gemeente Beerse steeg in 2019 met 13,8 % t.o.v. 2011.8 
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%. Figuur 

17 geeft het aandeel in de CO2-emissies per sector in 2020. De Beerse industrie is 

verantwoordelijk voor bijna 75% van de uitstoot.  
 

                                         
8 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 energie gerelateerde 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-

energie gebonden 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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Figuur 17: CO2-emissies per sector in Beerse in 2020 (Gemeente- en stadsmonitor) 

 

In Tabel 10 is te merken dat er in Beerse een grote stijging in de uitstoot bij de tertiaire 

sector en de niet-ETS industrie plaatsvond. Die toename doet de sterke daling bij de 

huishoudens, de landbouw en het openbaar vervoer teniet. Er is zeker ook nog ruimte voor 
verbetering bij de huishoudens. Zo is de CO2-uitstoot in 2020 door verwarming van 

huishoudens in Beerse 3,4 ton per huishouden, waar het Vlaamse gemiddelde 3,3 ton is.  

 

Tabel 10: Evolutie van de CO2-emissies 2019 to.v. 2011 in Beerse in % 
(provincies.incijfers.be) 

Sector  Beerse Arr. 
Turnhout  

Provincie 
Antwerpen  

Vlaams 
Gewest 

CO₂-emissie huishoudens  -9,3 -13,2 -12,6 -13,8 

CO₂-emissie particulier en 

commercieel vervoer  

-0,6 2,3 4,8 2,5 

CO₂-emissie openbaar vervoer  -19,2 -19,4 -16,5 -18,8 

CO₂-emissie tertiair  53,4  -2,6 -0,7 0,1 

CO₂-emissie industrie (niet-ETS)  20,8 -5,3 -3,8 -7,9 

CO₂-emissie landbouw  -25,6 37,8 29,2 5,5 

CO₂-emissie openbare verlichting  -9,2 -23,7 -17,3 -21,2 

CO₂-emissie niet toegekend  -51,6 -39,4 -28,5 -30,6 

CO₂-emissie totaal  13,8 -1,5 -2,0 -5,1 

 

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. In  Figuur 18 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.  
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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 19 geeft een overzicht van het aandeel van de verschillende 
soorten premies voor 2020.  Sleutelfiguren geven aan dat ze weinig zicht hebben op de 

klimaatmaatregelen van het lokale bestuur.  

 

Figuur 18: Evolutie van het aantal uitbetaalde premies aan huishoudens in Beerse 

(provincies.incijfers.be) 

 

 

Figuur 19: Aandeel energiebesparende premies per type (%) in Beerse in 2020 (Fluvius) 
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De Gemeente- en stadsmonitor van de Vlaamse overheid geeft cijfers over de lokale 

productie van hernieuwbare energie en de lokaal gereduceerde CO2-emissie. Uit Figuur 21 

en Figuur 23 blijkt dat er best al wel wat inwoners energiemaatregelen genomen hebben. 
Nochtans geeft een aantal sleutelfiguren aan dat inwoners van Vlimmeren eigenlijk weinig 

bezig zijn met dit thema. Tegelijkertijd zie je in bepaalde wijken wel zonnepanelen liggen. 

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

door de gemeente.   

 

 

 
Figuur 20: Evolutie van lokale productie van hernieuwbare energie en de lokaal 

gereduceerde CO2-emissie in Vlimmeren (VEKA) 

 
Figuur 21: PV benuttingsgraad van de daken in Beerse in 2020 (VEKA) 



   

 

35 

 

 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.  

Beerse is een plattelandsgemeente met veel open ruimte. Toch is het ruimtebeslag van 

38% groter dan het Vlaamse gemiddelde (Figuur 22). Ruimtebeslag is de oppervlakte 
waarin de biofysische functie niet meer de belangrijkste is. Huisvesting, transport, industrie 

maar ook parken en tuinen vallen onder ruimtebeslag.   

Zo’n 18% van de gemeente is verhard, iets meer dan de gemiddelde 14% voor Vlaanderen 

(Figuur 23).  

 

 

Figuur 22: Ruimtebeslag in Beerse (Fluvius, hemelwaterplan Beerse) 
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Figuur 23: Bodembekking in procent van de totale oppervlakte van Beerse (2021) 

(Fluvius, Hemelwaterplan Beerse) 

 

Vlimmeren bevindt zich op zandgrond wat gunstig is voor een goede infiltratie van water. 

Maar dit maakt de bodem ook wel gevoelig voor droogte. Anderzijds zorgt de klei in de 
ondergrond en de aanwezige Molenbeek voor tijdelijke en permanent natte gebieden. Enkel 

het uiterste zuiden van Vlimmeren staat dan ook ingetekend als effectief 

overstromingsgevoelig gebied (Figuur 24). 
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Figuur 24:Overstromingsgevoelige gebieden in 2017(www.waterinfo.be) 

 

 Aspecten van veerkracht 

 

Lokaal Bestuur Beerse besteedt aandacht aan klimaatverandering en energietransitie. In 

oktober 2021 werd onder de koepel van Kempen2030 het Lokaal Energie- en Klimaatpact 

opgesteld. Tegen 2030 wordt er rond 4 werven gewerkt om te bouwen aan een 

klimaatvriendelijke gemeente met een aangenaam klimaat: 

 Werf 1: Laten we een boom opzetten - vergroening 

 Werf 2: Verrijk je wijk - energiebesparende renovaties en hernieuwbare 

energieprojecten 
 Werf 3: Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar - koolstofvrije (deel-) 

mobiliteit 

 Werf 4: Water, het nieuwe goud – droogteproblematiek 

 

De dienst Omgeving ging al aan de slag rond droogte en wateroverlast in het hemelwater- 

en droogteplan Beerse.  
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 Conclusie 

 Beerse kent de laatste jaren een stijging in de CO2-uitstoot. Die is grotendeels toe 

te wijzen aan de tertiaire sector en de industrie. 

 De uitstoot van huishoudens, openbaar vervoer en landbouw daalde.  
 Het lokaal bestuur onderneemt actie via Kempen 2030. 
 Een hemelwater- en droogteplan werd opgesteld door lokaal bestuur. 
 Inwoners voelen zich weinig betrokken bij en hebben weinig zicht op het 

klimaatbeleid van het lokaal bestuur.  
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 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.  

 

 Dagelijkse benodigdheden 

Lange tijd hoefde je niet uit Vlimmeren om je dagelijkse benodigdheden te vinden. Er 

waren meerdere bakkers, beenhouwers, frituren en handelszaken. Nu blijft er enkel een 

bakker en supermarkt over. Voor aankopen van voedingswaren oriënteren de meeste 
inwoners zich eerder op Malle dan op Beerse. Er is wel een broodautomaat en er zijn 

kramen die sommige wekelijks komen postvatten in het dorp zoals een kippen- en 

kebabkraam. Verder zijn er een aantal zelfstandigen zoals kinesist, huisarts, loodgieter … 

actief. Sleutelfiguren geven aan dat het dorp wat meer mag stilstaan bij het ondersteunen 
van de nog aanwezige handelaars: op regelmatige basis in het dorp winkelen, de 

parkeerplaatsen van lokale handelaars niet onnodig bezetten,… . 

 

Quote van een inwoner 

 

“Gelukkig is de Spar er nog. Die draait heel goed en daar vind je al je dagelijkse 

benodigdheden zoals brood, charcuterie, groentes, …” 

 Diensten 

In Vlimmeren vind je enkele diensten zoals Basisschool de Triangel. De school is het 

kloppend hart van het dorp. Daar worden banden voor het leven gesmeed en werkt erg 
verbindend. In de pastorie zit de bib en de voor- en naschoolse kinderopvang. Ernaast vind 

je Lentekind dat ondersteuning biedt bij de opvoeding. Gemeentelijke dienstverlening 

vinden de inwoners in Beerse. 

 

Quote van een inwoner 

“Maar de kinderopvang is te klein. Er is nu meer opvang nodig dan vroeger: meer ouders 
werken met twee en ook grootouders blijven langer werken en kunnen geen kleinkinderen 

opvangen. Daarom organiseert de school noodgedwongen ook zelf opvang.” 

De sleutelfiguren appreciëren de aanwezigheid van deze basisvoorzieningen maar kijken 
met een bang hart naar de toekomst. Recent nog verdween de laatste bankautomaat. 

Inwoners ervaren een wagen meer en meer als noodzakelijk om aan de basisvoorzieningen 

te geraken.  

 

Quote van een inwoner  

“Het is miserie als je in Vlimmeren geen auto hebt.” 

 

 Conclusie 

 In Vlimmeren verdwijnen de laatste jaren basisvoorzieningen.  
 De inwoners oriënteren zich eerder op Malle. 
 Lokale handelaars ondersteunen.  
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 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 Vlimmeren dus afwijken.  
 

 Arbeidsmarkt 

Uit Figuur 25 blijkt dat 45% van de inwoners tot de beroepsbevolking behoort. Dit is even 

groot als het aandeel van de niet-actieve Vlimmerse bevolking, jongeren en ouderen. Van 

de beroepsbevolking is volgens de stads en gemeentemonitor 80,7% van de 

beroepsbevolking werkzaam. De werkloosheidsgraad in de gemeente Beerse schommelt 
al enkele jaren rond 6% en zakte in 2019 naar 5%. Dit is 1,5 tot 2 procent minder dan die 

van het Vlaams Gewest (Figuur 26).  

 

 
Figuur 25: Evolutie van de socio-economische positie van inwoners 

(Provincies.incijfers.be) 
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Figuur 26: Evolutie van de werkloosheidsgraad (provincies.incijfers.be) 

 

 

Figuur 27: Doorstromingscoëfficiënt Vlimmeren in 2020 (provincies.incijfers.be) 
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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. 

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 Vlimmeren bedraagt de doorstromingscoëfficiënt 120% (Figuur 27).  Het valt op dat de 

doorstromingscoëfficiënt schommelt maar wel ruim boven 100% blijft. Tegen de Vlaamse 

evolutie in zijn er voldoende jonge arbeidskrachten die de oudere arbeidskrachten kunnen 

vervangen.  

 

 Bedrijvigheid in Beerse 

Vlimmeren zelf kent geen bedrijvigheid, wel zelfstandigen. In Beerse situeert de 

bedrijvigheid zich vooral langs het kanaal Schoten – Dessel en in Beerse-Zuid, goed 

bereikbaar via grote invalswegen. Er zijn 12 industriezones en 1 KMO-zone. De 

bezettingsgraad bedraagt zo’n 90%. Langs het kanaal zitten enerzijds bedrijven die, gelinkt 
aan de vroegere kleiputten, specialiseren in bouwmaterialen zoals Wienerberger. 

Anderzijds vond ook milieubelastende industrie zoals Metallo Chimique er een plek.  

Omwille van de suburbanisatie vind je in Beerse-Zuid bedrijven zoals Janssen 

Pharmaceutica of papierbedrijf Aurora Productions.  Figuur 28 toont dat de helft van de 

bedrijven zich situeren in de tertiaire sector.  

 

Figuur 28: Vestigingen per sector in Beerse in 2019 (Gemeente- en stadsmonitor) 

De aanwezige bedrijven zorgen voor een jobratio van 101,3 jobs per 100 inwoners. Hoewel 

de meeste bedrijven zich in de tertiaire sector situeren, toont Figuur 29 dat de industrie 

de meeste werkgelegenheid creëert. 
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Figuur 29: Bezoldigde werkgelegenheid per sector in Beerse in 2019 (Gemeente- en 

stadsmonitor) 

De Gemeente- en stadsmonitor geeft aan dat in 2019 75,6% van de inwoners naar een 

werkplek in een andere gemeente pendelde. Omgekeerd ontvangt Beerse 82,3% 

inkomende pendelaars. Gezien Vlimmeren ten zuiden van de N12 ligt, ondervindt het dorp 

niet de grote pendelstromen en het zware verkeer. Toch blijft dit te bewaken. 

 

 Conclusie 

 Vlimmeren heeft een actieve beroepsbevolking en er stelt zich geen (structureel) 

probleem met werkloosheid in Vlimmeren.  
 In Beerse vind je werkgelegenheid en bedrijvigheid op de bedrijventerreinen en 

KMO-zone. 

 In Vlimmeren is weinig werkgelegenheid. De meeste inwoners zijn pendelaars. 
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 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. 

 

 Ontgroening 

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

de bevolking, merkbaar in de bevolkingspiramide van Vlimmeren (Figuur 30). Toch wonen 

in Vlimmeren meer jonge gezinnen dan het Vlaamse gemiddelde. Uit cijfers over de 

gezinssamenstelling (Figuur 31) blijkt dat in 31% van de gezinnen minstens één 
minderjarige woont t.o.v. 24% in Vlaanderen. Het aandeel van jonge gezinnen in 

Vlimmeren kent sinds 1990 wel een continue daling. Dit is vergelijkbaar met de cijfers voor 

provincie Antwerpen en het Vlaamse gewest.  

De gemiddelde huishoudgrootte in Vlimmeren is de laatste jaren gedaald (Figuur 33). In 
1990 bedroeg dat gemiddelde nog 2,7 personen per gezin. In 2020 zijn er dit 2,5 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 daalt (Figuur 34). Per 100 actieven zijn er 44 

jongeren in 2021 in Vlimmeren. In 1990 lag de verhouding nog op 55%. Opmerkelijk is 

wel dat de ratio hoger ligt dan die van Vlaanderen.  
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Figuur 30: Bevolkingspiramide Vlimmeren 2021 (provincies.incijfers.be) 

 

Figuur 31: Evolutie huishoudens met minstens 1 minderjarige (provincies.incijfers.be) 
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Figuur 32: Aantal kinderen in Vlimmeren (provincies.incijfers.be) 

 

 

Figuur 33: Evolutie gemiddelde huishoudgrootte (provincies.incijfers.be) 
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Figuur 34: Evolutie groene druk (provincies.incijfers.be) 
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 Voorzieningen voor jongeren 

Kinderen in Vlimmeren kennen elkaar van op basisschool Triangel. Jongeren gaan naar de 

middelbare scholen in Oostmalle, Westmalle en Hoogstraten. CKG Lentekind heeft een 

leefgroepwerking voor kinderen die niet voltijds thuis kunnen verblijven. 

Zowel kinderen als jongeren vinden elkaar in de goed draaiende Vlimmerse verenigingen 

zoals bij jeugdvereniging Vlimmeren in Beweging(VIB) of het jeugdhuis. In Vlimmeren 

werd recent het voetbalterrein vernieuwd en een sporthal gezet zodat inwoners ook bij 

sportverenigingen terecht kunnen. 

Alle jongeren tussen 12 en 25 jaar kregen begin april 2021 een bevraging in de brievenbus. 
Ongeveer zeshonderd jongeren in die leeftijdscategorie vulden de enquête in. De focus van 

de bevraging lag vooral op vrijetijdsbesteding maar ook op mobiliteit, werk, communicatie 

en de algemene tevredenheid van de jongeren. Uit de bevraging bleek dat jongeren een 

tekort ervaren in het aanbod van culturele en artistieke activiteiten. De jongeren gaven 
ook aan dat ze  graag wonen in Beerse en Vlimmeren. Het overgrote deel wil er in de 

toekomst ook blijven.  

Quote van een inwoner 

“In de verkaveling zijn speelpleintjes. Onze wijk is een goed voorbeeld van waar je 

kinderen nog kan laten spelen op straat!” 

 

 Conclusie 

 In Vlimmeren is de groene druk en dus het aandeel jongeren hoger dan gemiddeld 

in Vlaanderen.  

 Het aandeel huishoudens met kinderen en jongeren daalt. 
 De aanwezigheid van een basisschool creëert een grote verbondenheid tussen de 

kinderen onderling én met het dorp.  

 Kinderen en jongeren kunnen in het dorp deel uitmaken van de goed draaiende 

verenigingen. 
 Jongeren zien hun toekomst in hun dorp en willen er graag blijven.  
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 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).   

 
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. 

Volgens de studie “Ouder worden op het Vlaamse Platteland” 9 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.  

 

 Aandeel ouderen in de bevolking 

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 Vlimmeren 28% (Figuur 35). Dit is opmerkelijk lager dan het arrondissement 

Turnhout (33,6%), de provincie (33%) en het Vlaams Gewest. Vlimmeren is een dorp dat 

voorlopig minder vergrijzing ondervindt dan andere dorpen op het Vlaamse platteland al 
stijgt het aantal 65-plussers  (Figuur 36). 

 

 
Figuur 35: Grijze druk in Vlimmeren (provincies.incijfers.be)  

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

ruimtelijk ordenen in dun bevolkte gebieden. 2018, Antwerpen: Garant 
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Figuur 36: Evolutie van aantal 65+ in Vlimmeren (provincies.incijfers.be) 

 

Enkele ouderen leven alleen in Vlimmeren (Figuur 37). Het is geen typisch fenomeen voor 

Vlimmeren, maar komt in heel veel Vlaamse plattelandsgemeenten voor. Het grootste 

aantal woont in de kern van Vlimmeren. Ze willen graag zo lang mogelijk thuis wonen en 

gebruik maken van poetshulp, thuisverpleging,… . 

 

Quote van een sleutelfiguur 

“Er is geen rusthuis in Vlimmeren, je moet buitendorps naar een woonzorgcentrum. Dan 

zie je niemand meer van je leeftijdsgenoten. De vraag naar een rusthuis in Vlimmeren 

leeft.” 
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Figuur 37: Alleenstaande 75-plussers in Vlimmeren(provincies incijfers.be) 

 

Op basis van het aantal dossiers zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden zijn er in 2021 

in gemeente Beerse 583 zorggebruikers waarvan er 470 ouder zijn dan 65 jaar. Dit is 

13,3% van alle 65-plussers. De grootste groep zorggebruikers vinden we bij de tachtigers. 
In heel Beerse gaat het om 327 zwaar zorgbehoevende 80-plussers, of 33,3 % 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 
Vlimmeren 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 38 toont tussen 2017 en 

2035 de evolutie van het aantal 65 en 80-plussers. 
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Figuur 38: Prognose percentage '65+'- en '80+' in Beerse (provincies.incijfers.be) 

 

 

 Zorgaanbod 

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

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

enkele vrijwilligersorganisaties die ouderen thuis ondersteunen actief zoals Ziekenzorg.  

Cijfers over het zorgaanbod zijn enkel beschikbaar op gemeentelijk niveau. Hieronder 

worden dan ook over heel Beerse gesproken. Waar mogelijk halen we de situatie in 

Vlimmeren aan.  

In Beerse wordt gebruik gemaakt van het aanbod gezinszorg en dienstencheques als 

ondersteuning. Voor heel Beerse werden in 2020 per 65-plusser 8,2 uren gezinszorg 

gepresteerd. Per 80-plusser werden er 21,3 aantal uren gepresteerd in de gemeente. Bij 

21,2% van de 64-plussers en 36,1% van de 80 plussers worden dienstencheques gebruikt. 

Figuur 39 toont de stijging van de tegemoetkomingen voor mantel- en thuiszorg aan 

financieel zwakkere senioren. Dit wijst ook op de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven 

wonen. Zo’n 46% van de inwoners gaf in 2020 minstens 1 keer per maand zorg aan een 

ziek, mindervalide of bejaard familielid of kennis. Zo’n 25% van de inwoners kreeg zorg of 

deed beroep op familie of kennissen.  

 

 

Figuur 39: Evolutie zorgbehoevenden in Beerse met mantel- en thuiszorg in aantal 

rechthebbenden per 100 inwoners (Gemeente- en stadsmonitor) 
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In de Beerse-Centrum is er een aanbod van verscheidene diensten naar ouderen toe. Zo 

is er het lokaal dienstencentrum, de Ontmoeting. Zij bieden o.a. informatieve, 

recreatieve en vormende activiteiten aan die het zelfzorgvermogen en het sociale netwerk 
van de deelnemers versterken. Daarnaast is er ook hulp bij activiteiten uit het dagelijkse 

leven: warme maaltijd, kapper, hulp bij de boodschappen,… Vlimmerse senioren moeten 

zich wel kunnen verplaatsen naar Beerse om van deze diensten gebruikte maken.  

In Beerse zijn er 13 woongelegenheden in een centrum voor kortverblijf in 2021. Deze 
bevinden zich niet in Vlimmeren maar in Beerse-centrum. Kortverblijf situeert zich in een 

woonzorgcentrum maar anders dan bij een gewone rusthuisopname heeft de opname hier 

een uitgesproken tijdelijk karakter om mantelzorg of thuiszorg te ondersteunen.   

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 Beerse zijn er 127 erkende woongelegenheden in erkende groepen van 

assistentiewoningen.  

In Beerse zijn er 185 woongelegenheden (bedden) in woonzorgcentra in 2021 (Figuur 40). 
Dit maakt dat er 5,3 bedden zijn per 100 65-plussers. In Vlimmeren is er geen 

woonzorgcentrum. Deze zijn te vinden in Beerse-centrum.  

In Figuur 40 stellen we vast dat het aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg daalt. 

Dit is onder meer te wijten aan het toenemend aantal zorgbehoevende ouderen.   

 

Figuur 40: Residentiële ouderenzorg in Beerse, 2022, in aantal plaatsen per 100 65-

plussers (Gemeente- en stadsmonitor) 

 

De provincie Antwerpen werkt aan een beleid rond ‘zorg in het dorp’. Gemeenten 
krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op het vlak van zorg, en in kleine dorpen is het 

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

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

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

 

 Conclusie 

 Vergrijzing laat zich in Vlimmeren minder dan gemiddeld in Vlaanderen voelen   

 Het aandeel (zorgbehoevende) ouderen neemt wel toe.  

 Er wordt veel aan thuis- en mantelzorg gedaan in het dorp. Al verdient dit voldoende 

aandacht en ondersteuning.  
 Er is geen residentieel aanbod voor ouderen in Vlimmeren.  

 Een Vlimmeraar voelt zich sterk verbonden met zijn dorp en wil er graag oud 

worden. Belangrijk om het woon-zorgaanbod goed uit te bouwen. 
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 Wonen 

In een dorp is er nood aan diverse woningen. Onder andere 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, … .  

 

Vlimmeren heeft door de aanwezigheid van verschillende wijken een heel divers 

woningaanbod:  appartementen en rijwoningen in het centrum, grotere residentiële 

woningen op de Abt, verkavelingen met vrijstaande huizen, …. Er wordt nog gebouwd, 
gerenoveerd en afgebroken. Al vinden enkele sleutelfiguren het jammer dat met het 

afbreken van oude gebouwen het dorpse karakter lijkt te verdwijnen. In de appartementen 

komen inwijkeling wonen die minder verbonden zijn met het dorp.  

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.  

De betaalbaarheid van woningen bekijken we door de mediaan woningprijs te nemen. 

Uit Figuur 41 blijkt dat de mediaanprijzen in Beerse voor huizen iets hoger zijn dan elders 
in het arrondissement Turnhout maar wel wat goedkoper dan provincie Antwerpen. Als het 

gaat over Vlimmeren, geven sleutelfiguren aan dat wonen in het nog dorp relatief 

betaalbaar is en dat men liever koopt.  

Uit Tabel 11 blijkt dat velen in Beerse eigenaar zijn van de woning waar ze gedomicilieerd 

zijn. 22,6% huurt een woning.   

 

 
Figuur 41: Mediaan verkoopsprijs per woningtype in 2020 (provincies.incijfers.be) 
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Tabel 11: Verhouding huurders en eigenaar in 2021 in Beerse (provincies.incijfers.be) 

 Vlimmeren Arr. Turnhout  Prov. Antwerpen  Vlaams Gewest 

huurders  22,6 % 27,1 % 34,2 % 31,1% 

eigenaars  77,4 % 72,9 % 65,8 % 68,9 % 

 

 

Quote van een sleutelfiguur 

“Wie van Vlimmeren is, wil hier ook graag blijven wonen en er een huis of bouwgrond 

kopen. Huizen die te koop komen zijn direct verkocht. ” 

 

 

De prijs-inkomensratio 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 Beerse 9. Dit is lager dan de ratio van provincie Antwerpen. De 
Beerse 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 Gemeente- en stadsmonitor blijkt ook dat 83% van de Beerse inwoners minder dan 

30% van zijn inkomen nodig heeft om een woning te kopen.  

 

 

Figuur 42: Evolutie van de prijs-inkomenratio (provincies.incijfers.be) 
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In Vlimmeren woont 6,4% van de gezinnen in een sociale woning. Er zijn 66 sociale 

huurwoningen in beheer van sociale huisvestingsmaatschappij SHM en van het sociaal 

verhuurkantoor SVK. Deze woningen bevinden zich in de wijk Kerkenhoek. 
 

 
Figuur 43: Sociale huurwoningen t.o.v. private huishoudens in 2021 in 

Vlimmeren(provincies.incijfers.be) 

 

 

 Conclusie 

 Woonprijzen voor huizen in Beerse zijn wat hoger dan die van het arrondissement 
Turnhout maar wel lager dan in de rest van Vlaanderen.  

 In Vlimmeren is een voldoende divers woonaanbod.  

 Er moet bij nieuwbouw- en renovatieprojecten voldoende aandacht gaan naar het 

behouden van het dorpse karakter. 
 In de wijk Kerkenhoek vind je sociale woningen.  
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  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.   

 

 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. Een positieve autofinancieringsmarge betekent dat er middelen 

overblijven om uitgaven rechtstreeks te financieren of om een bijkomende lening aan te 

gaan. Volgens de gemeente- en stadmonitor bedraagt de marge van Beerse in 2021 129,16 
euro per inwoner. Sinds 2016 vertoont ze een dalende trend (Figuur 44). Tegenover het 

Vlaamse gemiddelde van 163,77 euro/inw scoort Beerse aan de lage kant.  

De financiële schuld per inwoner bedraagt in 2020 572,12 euro/inw. Dit is de helft lager 

dan de Vlaamse schuld van 1 223,84 euro/inw.  

 

 
Figuur 44: Evolutie van de autofinancieringsmarge van gemeente en OCMW Beerse 

(Gemeente- en stadsmonitor) 

 Gemeente- en stadsmonitor 

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

lokaal bestuur ervaren (Figuur 45). 84% geeft aan zeer tevreden te zijn over hun gemeente 
én hun buurt. 80% ervaart ook een geluksgevoel. Respectievelijk 63% en 57% geeft aan 

tevreden te zijn over respectievelijk de digitale en de loketdiensten van de gemeente. 47% 

is tevreden over de communicatie. Het vertrouwen in het lokaal bestuur is met 23% laag. 

Slechts 29% van de inwoners geeft aan dat ze voldoende geconsulteerd worden i.v.m. het 

beleid.  
 

Quote van een inwoner 

Vlimmeren is STAD Worst, Beerse is maar een gemeente. Ik zeg ook altijd dat ik van 

Vlimmeren ben, nooit van Beerse. Als je ergens je adres moet ingeven en Vlimmeren is 

geen optie, dan wringt het om Beerse te moeten aanduiden. 

 

In de interviews geeft de Vlimmeraar aan weinig binding te ervaren met het lokaal bestuur. 

Vlimmeren is een levendige gemeenschap op zich en de afstand naar Beerse is groter dan 
die naar Oostmalle of Rijkevorsel. Zonder auto geraak je er moeilijk. Neem je het openbaar 

vervoer dan moet je nog een eind te voet. Desondanks groeit toch het vertrouwen in het 

bestuur. De Vlimmerse schepenen zijn aanspreekbaar en het dorp heeft de indruk dat men 

meer gelijkwaardig aan Beerse behandeld wordt.  
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Figuur 45: Resultaten bevraging inwoners over bestuurskracht (Gemeente-en 

stadsmonitor) 

 Bovenlokale samenwerking 

Verder heeft Beerse wel wat  bovenlokale samenwerkingsverbanden zoals 
Kempen2030 of  Regio in Transitie. 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.  

 

 

 Conclusie 

 Vlimmeren voelt zich weinig verbonden met het lokaal bestuur Beerse.  

 Door de aanspreekbaarheid van Vlimmerse schepenen groeit de ruimte voor meer 

dialoog met het lokaal bestuur. Samen aan een langetermijnsvisie werken over het 

dorp kan het vertrouwen in het bestuur versterken.  

 Betrokkenheid van de inwoners kan door inspraakmomenten goed te benutten. 
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5 Bronnenlijst analyse 

 

 Input lokaal bestuur Beerse 
o Hemelwater- en droogteplan Beerse (Fluvius) 

o Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Beerse 

 Input provincie Antwerpen 

 Cijfermateriaal uit Provincie in Cijfers 
 Gemeente- stadsmonitor Beerse – jouw gemeentescan (26 oktober 2022)   

 Interviews met sleutelfiguren uit het dorp 

 Statistiek Vlaanderen statistieken.vlaanderen.be 

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

 Verrijckt archeologie en advies, Archeologienota Vlimmeren, Hoogstraat: verslag 
van resultaten, 2020 

 Verrijckt archeologie en advies, Archeologienota Beerse, Leetereind: verslag van 

resultaten, 2020 

 
 

 

 

 
 

Dankwoord 

Dank aan de sleutelfiguren die ons hartelijk ontvingen voor een leerrijk, boeiend gesprek 

over hun dorp. Zij geven ons in deze analyse een beeld van de beleving en veerkracht van 

hun dorp. 

Ook dank aan de sleutelfiguur voor de wat frisse, uitgeregende fietsrondleiding door 

Vlimmeren. We kregen vele verhalen, erfgoed, bezorgdheden, opportuniteiten,… mee over 

het dorp en konden het hele dorp en ‘daarbuiten’ aanschouwen vanuit  de klokkentoren. 

Dankzij die Vlimmerse gastvrijheid warmden we op bij een haardvuurtje, babbelend over 

wat was, is en … een Veerkrachtig Vlimmeren.  

 

Dankjewel! 

 

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

