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Stap met deze omgevingsanalyse binnen in 

gemeente Beveren. Een omgevingsanalyse brengt 

in beeld wat er leeft in en rond een lokaal bestuur 

zoals dat van gemeente Beveren. Om een beeld te 

krijgen van de tendensen en struikelblokken in de 

gemeente, bekijken we elk beleidsdomein gaande 

van veiligheid tot zorg en opvang, van mobiliteit tot 

leren en onderwijs.  

 

Eerst werpen we een blik op de demografie van 

gemeente Beveren, de samenstelling van de 

inwoners. Zij zijn immers het onderwerp van het 

beleid van gisteren, vandaag en morgen.  

 

Daarna gaan we verder met een toelichting per 

beleidsdomein. De acht beleidsdomeinen zijn: 

mobiliteit, natuur- en milieubeheer, veiligheid, 

ondernemen en werken, wonen en ruimtelijke 

ordening, cultuur en vrije tijd, zorg en opvang en 

leren en onderwijs. Per beleidsdomein vindt de 

lezer op de titelpagina een kader met 

‘aandachtspunten’. Daarin staat een beknopt 

overzicht van opmerkelijke en belangrijke trends. 

 

Een derde element in deze omgevingsanalyse is de 

bestuurskracht van gemeente Beveren. Hier 

bekijken we de slagkracht van het lokale bestuur, 

de dienstverlening en de financiële implicaties van 

alle onderdelen die besproken worden. 

 

Lokale besturen spelen een belangrijke rol in de 

realisatie van de Sustainable Development Goals of 

SDG’s. Daarom is er een SDG-index toegevoegd, 

een overzicht van alle SDG’s met hun indicatoren.  

 

 

Per SDG staat vermeld hoe Beveren scoort ten 

opzichte van Vlaanderen. Let wel, die score houdt 

geen beoordeling in. Er spelen factoren boven of 

buiten de gemeente die de evoluties kunnen 

beïnvloeden.  

 

Per indicator vindt de lezer een paginanummer. Die 

verwijst naar de pagina waar die specifieke 

indicator besproken wordt. De woorden die 

samenhangen met de indicator of het exacte woord 

vindt u vetgedrukt terug. Het geeft de lezer een 

duidelijk overzicht van de mate en de vlakken 

waarop gemeente Beveren inzet op het realiseren 

van de SDG’s.  

 

Dit document tracht de meest recente cijfers te 

gebruiken (beschikbaar op 14 juli 2022).  

 

We wensen u veel leesplezier. 
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Aandachtspunten  

 

• De Beverse bevolking groeit trager dan die 

van de gemiddelde Oost-Vlaamse gemeente. 

• Het aandeel 65-plussers stijgt.  

• Het aandeel jongeren daalt.  

• Beveren wordt steeds diverser. 
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1. EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING 

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Inwoners volgens Rijksregister 

en officiële statistiek 

 

Het aantal inwoners is over de jaren heen 

toegenomen. Sinds 2000 is het met 9,2 % gestegen 

(van 44 977 naar 49 243). Gemiddeld in Oost-

Vlaanderen was er in deze periode een stijging van 

11,2 %.  

 

Het aantal inwoners steeg nauwelijks in 2021 ten 

opzichte van 2020 (0,04 %). Dit fenomeen kan 

verklaard worden door de impact van de 

coronacrisis. Door de pandemie kende Beveren een 

stijging van het aantal sterfgevallen in 2020. Het 

aantal geboortes daalde in datzelfde jaar. Dat 

brengt Beveren op een negatief natuurlijk saldo. 

Dat is een trend die zich sinds 2017 voordoet.  

Die trend is niet terug te vinden als we kijken naar 

het gemiddelde van alle gemeente en steden in 

Oost-Vlaanderen. Het natuurlijk saldo daalt, net als 

in Beveren, sinds 2016, maar van een negatief saldo 

is echter pas sprake in 2020. Dat is het resultaat van 

een daling van de geboortes en een stijging van de 

sterfte. 

 

 

2. SAMENSTELLING VAN DE BEVOLKING 

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Inwoners naar leeftijd 

 

Als we inzoomen op de bevolking, zien we 

doorheen de jaren een aantal veranderingen. Het 

aantal jongeren (0-17 jaar) is gedaald (van 9 535 

naar 9 371). Het aandeel jongeren ten opzichte van 

het totaal aantal inwoners is ook gedaald (van 

21,2 % naar 19,1 %). Dit is anders dan de tendens 

die, gemiddeld genomen, plaatsvond in de 

provincie Oost-Vlaanderen. Daar steeg het aantal 

jongeren, maar daalde het aandeel jongeren ten 

opzichte van het totaal aantal inwoners (van 20,1 % 

naar 19,4 %). 

 

De categorie 18- tot 64-jarigen, de actieve 

bevolking, is in relatieve cijfers gestegen in 2021 ten 

opzichte van 2000 (van 28 695 naar 29 045). Hun 

aandeel in de totale bevolking is gedaald van  

63,8 % naar 59,2 %. Deze trend doet zich ook voor 

in andere Oost-Vlaamse steden en gemeenten. 

 

Bij de ouderen (65+ jaar) kent Beveren een stijging 

(van 6 747 naar 10 646). Het aandeel ouderen ten 

opzichte van de totale bevolking is gestegen van  

15 % naar 21,7 %. Deze situatie doet zich ook voor 

wanneer we kijken naar het gemiddelde van de 

Oost-Vlaamse steden en gemeente. 

 

De verhouding van de 65+-ers ten opzichte van de 

20-64 jarige, ofwel de grijze druk, is over de jaren 

toegenomen. Ten opzichte van 2000 is de grijze 

druk sterk gestegen in 2021 (van 24,5 % naar 38 %). 

In de jaren die komen zal de grijze druk blijven 

toenemen. Zo zou deze in 2025, naar schatting, 

41,6 % zijn. De vergrijzing blijft een actuele 

uitdaging voor Beveren. Beveren heeft een oudere 

bevolking tegenover de gemiddelde Vlaamse 

gemeente. 
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Naast vergrijzing is verzilvering van de bevolking 

ook een belangrijke indicator voor Beveren. Het 

aandeel 80+-ers is de laatste 20 jaar verdubbeld 

(van 1 424 naar 2 950). De 80+-ers hebben ten 

opzichte van de 65+-ers andere noden waar 

gemeente Beveren ook aan tegemoet moet komen. 

 

Door de toestroom van personen met een niet-

Belgische herkomst wordt de vergrijzing voor een 

deel teruggedrongen. Zo heeft 9 % van de 65+-ers 

en 2 % van de 80+-ers een andere herkomst. Dat is 

weinig als je dit tegenover het aandeel kleuters (0-

4 jaar) plaatst. In die leeftijdscategorie heeft 25 % 

een niet-Belgische herkomst.  

 

3. DIVERSITEIT VAN DE BEVOLKING  

 

De Beverse bevolking wordt steeds diverser. 

15,9 % van de inwoners heeft in 2021 een niet-

Belgische herkomst. Ten opzichte van 2010 is dat 

quasi een verdubbeling (8 %). In heel Oost-

Vlaanderen is er een stijging van 11,8 % in 2010 naar 

19,5 % in 2021. 

 

De grootste groep inwoners met een niet-Belgische 

herkomst (23 %) komt uit Nederland. De tweede 

grootste groep zijn personen uit Oost-Europese 

landen die niet tot de Europese Unie behoren ( 

Rusland, Oekraïne, …).  

 

4. BEVOLKINGSDICHTHEID 

 

 
Bron: Provincies in Cijfers - Bevolkingsdichtheid 

 

De bevolkingsdichtheid is van 297 in 2001 

toegenomen naar 323 in 2021. Gemiddeld 

genomen is de bevolkingsdichtheid ook in andere 

steden en gemeenten in Oost-Vlaanderen 

toegenomen van 457 naar 510 in 20 jaar tijd. 

Beveren heeft een beduidend lagere 

bevolkingsdichtheid. Zoals te zien op de figuur 

hieronder, ligt de centralisering van inwoners 

vooral in Beveren-centrum, Melsele- en Kieldrecht-

dorp. 

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Rapport bevolking en 

huishoudens 

 

Beveren is een landelijke gemeente met veel open 

ruimte. De Vlaamse overheid wil open ruimte zo 

veel mogelijk behouden. Daarom besloot de 

Vlaamse regering om tegen 2040 niet meer op 

onbebouwde stukken grond te bouwen en zo de 

open ruimte te vrijwaren. De Vlaamse overheid 

spreekt hierbij over verkerning. Dat wil zeggen dat 

wij in dorpskernen dicht bij elkaar zullen wonen, 

waar er een makkelijke verbinding met het 

openbaar vervoer is. 

 

5. SAMENSTELLING HUISHOUDENS  

 

In 2011 waren er 4909 alleenwonenden. In 2021 

waren er dat 6095. Dat is een stijging. Ten opzichte 

van het Oost-Vlaamse gemiddelde telt Beveren 

relatief minder alleenwonenden. In de andere 

categorieën merken  we ook een toename. Alleen in 

de categorie ‘Paar met minstens 1 minderjarig kind’ 

is een daling van 3 % waar te nemen.  

 

 
Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be 
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Aandachtspunten 

 

• De (elektrische) fiets wordt vaker genomen. 

• Gemeente Beveren maakte bij het herstellen 

en onderhouden van haar wegen een 

inhaalbeweging. 

• Uit een burgerbevraging blijkt dat Beveren op 

verkeersveiligheid minder goed scoort ten 

opzichte van Vlaanderen. 
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1. TEVREDENHEID MOBILITEIT EN VERKEER 
 

Uit de bevolkingsbevraging m.b.t. de leefkwaliteit 

in de dorpen van Beveren, uitgevoerd in 2021, blijkt 

dat tegenover het Oost-Vlaamse platteland 

inwoners van Beveren het minst tevreden zijn over 

mobiliteit en verkeer in hun buurt. Beveren-

centrum doet het op dit vlak wel beter dan Kallo, 

Kieldrecht, Melsele en Vrasene. 

 

2. MEEST GEBRUIKTE 

VERVOERSMIDDELLEN 

 

 
 

  Bron:  Bevolkingsbevraging ‘leefkwaliteit’ 

 
Verplaatsing woon-werk of woon-school 

 

De auto blijft het meest gebruikte vervoersmiddel 

(60,1 %) voor de verplaatsing woon-werk of woon-

school. Inwoners van Beveren nemen vaker de 

(elektrische) fiets dan inwoners van het Oost-

Vlaamse platteland (37 % tegenover 21,8 %). 

Inwoners vinden het dan ook aangenaam (57,8 %) 

en veilig (49,8 %) fietsen in Beveren, vooral in 

Beveren-centrum. 

 

Ze maken dan wel minder gebruik van de trein 

(13,20 % tegenover 17 %). In Beveren-centrum 

nemen inwoners vaker de trein dan gemiddeld in 

Beveren. In Melsele verplaatsen inwoners zich 

vaker te voet, met de bus of tram. 

 

Verplaatsing vrije tijd 

 

In de vrije tijd verkiezen de inwoners van Beveren 

om zich te voet te verplaatsen (78,9 %). De auto 

blijft ook nog steeds populair (72,9 %). In de vrije 

tijd gebruiken de inwoners van Beveren vaker de 

(elektrische) fiets dan de inwoners van het Oost-

Vlaamse platteland (68,2 % tegenover 55,7 %). We 

rijden dan weer minder vaak als passagier mee met 

de auto (41,3 % tegenover 51,2 %). 

 

3. OPENBAAR VERVOER 

 
Het openbaar vervoer is niet het meest gebruikte 

vervoersmiddel bij de inwoners van Beveren.  

84,9 % geeft aan het openbaar vervoer nooit of 

eerder uitzonderlijk te gebruiken. Toch maken de 

inwoners in hun vrije tijd – meer dan op het Oost-

Vlaamse platteland – gebruik van de bus of tram. De 

trein wordt – zoals eerder beschreven – minder 

gebruikt.  

 

Dat kan verklaard worden door de beperkte 

spreiding en frequentie van het aanbod in Beveren. 

Op dit moment rijden er 8 lijnen en 2 belbussen 

door Beveren en haar deelgemeenten. De inwoners 

hebben in Melsele de mogelijkheid de tram richting 

Antwerpen te nemen. Naast een beperkte 

frequentie van bussen en trams, zijn er ook 

onvoldoende haltes.  

 

De Waaslandhaven bijvoorbeeld speelt een enorm 

grote rol op vlak van economie en werkgelegenheid 

in Beveren en toch zijn daar geen bushaltes. Dat is 

al lang een pijnpunt. Er moet wel opgemerkt 

worden dat er andere vervoersmogelijkheden zijn. 

Zo is er collectiefvervoer door middel van 

pendelbussen. Er is een waterbus, die goed 

onthaald wordt. Er zijn ook voldoende opties om 

met de (elektrische) fiets naar de Waasland Haven 

te rijden.  

 

Gemeente Beveren wil initiatieven tot gezamenlijk 

vervoer stimuleren. Daarnaast wil de gemeente het 

succesvolle systeem van de waterbus verder 

uitwerken. 

 

Zowel in Beveren-centrum als in Melsele kan de 

trein genomen worden. Het aanbod treinen per uur 

is echter beperkt en zit op korte tijdspanne van 

elkaar. Dat maakt pendelen een stuk minder 

aantrekkelijk. Gemeente Beveren erkent dit 

probleem. Ze vindt dat het treinaanbod verhoogd 
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kan worden met een half-uurdienstregeling 

richting Antwerpen en Gent met een IC-trein en 

idealiter met een vlotte verbinding met Brussel en 

de kust. 

 

4. VERKEERSVEILIGHEID  
 

Volgens het SDG-rapport scoort Beveren op 

verkeersveiligheid niet goed ten opzichte van het 

Oost-Vlaamse platteland. We scoren volgens 

datzelfde rapport ook minder goed op 

verkeersveiligheid bij jongeren. De burgers zelf 

geven ook aan dat hun buurt niet veilig genoeg is 

om kinderen alleen op straat te laten komen (47,3 

%).  

 

Een grote groep inwoners (43 %) geeft aan dat 

auto’s, vrachtwagen, moto’s vaak of altijd te snel 

rijden in hun buurt. Vooral inwoners van Vrasene 

ervaren meer hinder dan gemiddeld in Beveren. 

 

De inwoners van Beveren zijn het meest tevreden 

over de aanwezigheid van voldoende zebrapaden 

of oversteekplaatsen (72,2 %). In Haasdonk en 

Melsele is de tevredenheid lager dan in Beveren-

centrum. 

 

5. VERKEERSONGEVALLEN 

 
In 2021 was het aantal verkeersongevallen op het 

laagste niveau sinds 2011. Er waren 3,8 

verkeersongevallen per 1 000 inwoners. Het aantal 

verkeersongevallen in het Vlaams Gewest kende 

ook een daling in 2020 ten opzichte van 2010 (van 

4,6 naar 2,8 per 1 000 inwoners). 

 

Bij het aantal verkeersongevallen met een letsel is 

in Beveren meestal een auto betrokken. Dit is ook 

zo in Oost-Vlaanderen. Toch zijn het aantal 

verkeersongevallen met de auto in beide fors 

gedaald. In Beveren is het aantal ongevallen met 

een letsel gedaald van 284 naar 189.  

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Naar type voertuig - Beveren 

 

Het aantal verkeersongevallen met de fiets is in 

Beveren gestegen. In 2011 bedroeg het aantal 

ongevallen 72 en in 2021 75. Deze trend doet zich 

ook voor in het Vlaams Gewest. 

 

Het aantal verkeersongevallen met lichtgewonden 

is sinds 2011 het sterkst gedaald in Beveren (van 

244 naar 167). De ongevallen met zwaargewonden 

en doden na 30 dagen zijn ook gedaald. Deze trend 

is dezelfde in het Vlaams Gewest. 

 

6. PARKEREN 
 
58,3 % van de inwoners is tevreden over het aantal 

parkeerplaatsen in hun buurt. Ondanks de grote 

tevredenheid doen we het slechter dan het 

gemiddelde op het Oost-Vlaamse platteland.  

 

In Beveren-centrum zijn er 6 gratis parkings en 2 

betaalparkings. Die zijn samen goed voor 1 085 

parkeerplaatsen waarvan 19 plaatsen voor 

mindervaliden, 5 voor vrachtwagens, 2 voor 

autobussen en de rest voor auto’s. 

 
6. DUURZAME MOBILITEIT  
 

Autodelen 

 

In Beveren en deelgemeenten kunnen inwoners 

gebruik maken van 5 deelauto’s. De inwoners van 

Beveren staan eerder negatief tegenover het 

aanbod tot autodelen. Ondanks de negatieve 

reacties doen we het toch beter dan het Oost-

Vlaamse platteland. Er moet wel opgemerkt 

worden dat 61,5 % neutraal antwoordde op de 

stelling of er voldoende mogelijkheden tot 

autodelen in de buurt zijn. 
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Elektrische oplaadpunten  

 

In de fietsenstalling van het station hebben 

inwoners de mogelijkheid om hun elektrische fiets 

op te laden aan een oplaadpunt.  

Inwoners kunnen hun elektrische auto opladen 

aan 21 oplaadpunten verspreid over de 

deelgemeenten. 

 

Zone 30 

 

Uit de bevolkingsbevraging ‘leefkwaliteit’ bleek dat 

de inwoners van mening zijn dat er niet genoeg 

zone 30 is in Beveren. De resultaten van de 

bevraging werden bekend gemaakt in april 2021. In 

diezelfde maand werden in een 50-tal straten in 

Beveren en Melsele een zone 30 ingevoerd. 

Bovenvermelde bevraging geeft dus geen actuele 

toestand weer.  

 

Gemeente Beveren telt  een kleine 20 fietsstraten. 

Fietsstraten zijn straten waar fietsers de volledige 

rijbaan mogen innemen. Auto’s moeten er ten allen 

tijde achter de fietsers rijden aan een maximale 

snelheid van 30 km/u.  

 

7. WEGEN  
 

Staat wegen  

 

Uit de bevraging ‘leefkwaliteit’ blijkt dat de 

inwoners van Beveren vinden dat de straten, voet- 

en fietspaden in hun buurt in minder goede staat 

verkeren.  

 

Gemeente Beveren zet in op het herstellen en 

onderhouden van haar wegen. De gemeente kan 

echter niet alle wegen op hetzelfde moment 

aanpakken omwille van de bereikbaarheid en om 

financiële redenen. Grote wegenwerken nemen 

namelijk een aanzienlijke hap uit het budget. Het 

probleem met wegenwerken is vaak ook dat de 

wegen in kwestie niet in het beheer van de 

gemeente liggen, maar bijvoorbeeld in Gewestelijk 

beheer zoals de N70. 

 

Op gebied van wegen is gemeente Beveren een 

inhaalbeweging aan het maken. Zo heeft zij de 

laatste jaren enorm ingezet op zowel grote als 

kleine projecten, straten en fiets- en voetpaden.  

 

De dienst Wegen doet een jaarlijkse rondgang in de 

gemeente om een beeld te krijgen van de nood aan 

(groot) onderhoud. Klein onderhoud gebeurt in de 

meeste gevallen via meldingen die inwoners online 

of telefonisch maken.  

 

Toegankelijkheid wegen 

 
Gemeente Beveren zet in op de duurzaamheid en 

toegankelijkheid van haar wegennet. De gemeente 

wil de kwaliteit van de openbare ruimte 

verbeteren. 

 

In het teken van (integrale) toegankelijkheid zet 

Beveren in op het:  

• aanleggen van lage boordstenen op 

kruispunten;  

• aanleggen van brede voetpaden; 

• bouwen van toegankelijke bushokjes door 

bijvoorbeeld noppenstrips voor slechtzienden 

aan te leggen; 

• onderhouden van de fietspaden en wegen. 

 

Om de knelpunten in verband met de 

toegankelijkheid van het wegennet bloot te leggen, 

organiseert het Sociaal Huis jaarlijks een wandeling 

door Beveren voor mensen met een beperking. 

Tijdens die wandeling stellen zij een lijst op met 

plaatsen waar de weg niet toegankelijk genoeg is 

en waar verbetering mogelijk is. 

 

In het licht van duurzaamheid van het wegennet zet 

gemeente Beveren in op: 

• de kwaliteit van het werk; 

• de uniformiteit van de materialen; 

• het gebruik van waterdoorlatende materialen 

(ontharding). 

 

Trage wegen  

 

Trage wegen zijn alle weggetjes en paadjes 

waarlangs traag verkeer zoals wandelaars en 

fietsers zich kunnen verplaatsen. Auto’s zal je er 

niet tegenkomen. 
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De laatste jaren zet gemeente Beveren sterk in op 

het vormen van linken tussen oude buurtwegen. De 

gemeente gaat wegen die verloren gegaan zijn, 

opnieuw open maken en verbinden. Op die manier 

wordt een heel netwerk aan trage wegen 

gecreëerd, met aandacht voor de zachte 

weggebruiker. 

 

De dienst Mobiliteit staat in voor de ontwikkeling 

van de trage wegen, de Groendienst voor het 

onderhoud ervan. 

 

Snelwegen 

 

Gemeente Beveren zit gekneld tussen de E34 en de 

E17. De N70 loopt er dwars doorheen. De 

aanwezigheid van zo’n drukke wegen heeft een 

invloed op de mobiliteit in gemeente Beveren. Zo 

ondervinden de deelgemeenten Vrasene, Melsele 

en Beveren, overbelasting door doorgaand verkeer 

en sluipverkeer in de dorpskernen.  

 

Er zijn plannen van de Vlaamse Overheid om een 

verbinding te realiseren tussen de N70 en de E34. 

Op die manier worden de dorpskernen van 

Vrasene, Melsele en Beveren ontlast omdat meer 

verkeer richting de haven via die nieuwe verbinding 

kan verlopen. 
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Aandachtspunten 

 

• De werkzaamheidsgraad in Beveren is hoog, 

maar jongeren vinden moeilijker werk. 

• Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is 

gedaald over de jaren, maar toch nog bij de 

hoogste in Oost-Vlaanderen. 

• Door de Waaslandhaven zijn er meer jobs dan 

inwoners op actieve leeftijd. 
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1. WERKEN 

 

In 2019 lag de werkzaamheidsgraad in Beveren op 

77,1 %. Dat wil zeggen dat 77,1 % van de  

20-64-jarigen werkt. Daarmee doen we het beter 

dan het Oost-Vlaamse gemiddelde (76,3 %).  

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - werkzaamheidsgraad 20-64 jaar -  

Beveren 

 

De werkzaamheidsgraad verschilt naargelang de 

herkomst van de inwoners. Uit de demografische 

analyse leerden we al dat Beveren steeds diverser 

wordt. Daarom is het belangrijk te weten hoe die 

diversiteit aan inwoners het doet op de 

arbeidsmarkt. De werkzaamheidsgraad van 

inwoners met een Belgische herkomst is 77,5 %. Bij 

inwoners met een Europese herkomst is dat 74,4 %. 

De werkzaamheidsgraad van inwoners met een 

niet-Europese herkomst is beduidend lager met 

56,4 %.  

 

De werkzaamheidsgraad verschilt niet alleen 

naargelang de herkomst maar ook naargelang 

geslacht. In 2019 bedroeg de werkzaamheidsgraad 

van mannen 81,4 %. Die van vrouwen bedroeg 

72,8 %. Daarmee ligt Beveren rond het gemiddelde 

in Oost-Vlaanderen. 

 

De werkloosheidsgraad geeft net het 

tegenovergestelde weer. De werkloosheidsgraad 

lag op 5,1 % in 2021. Dat betekent dat 5,1 % van de 

beroepsbevolking geen werk heeft én op zoek is 

naar werk. In het Vlaams Gewest bedroeg deze 

6,2 %. 

 

De grootste groep werklozen zijn de jongeren (15-

24 jaar) met 10 % tegenover de ouderen (50-64 jaar) 

met 4,6 %. De grootste groep werklozen zijn de 

inwoners met hun herkomst buiten de Europese 

Unie (7 %). De situatie in het Vlaams Gewest is 

dezelfde. 

 

In 2021 waren er 236 openstaande vacatures die 

ondanks het aantal werkzoekende niet ingevuld 

raakten. De spanningsratio, het aantal 

werkzoekende tegenover het aantal openstaande 

vacatures, bedraagt 3,1 % in gemeente Beveren. 

Daarmee doen we het beter dan gemiddeld in Oost-

Vlaanderen (3,5 %). 

 

2. ONDERNEMEN 

 

88 % van de inwoners die werk hebben, zijn 

loontrekkende. 12 % werkt als zelfstandige. Deze 

cijfers zijn stabiel gebleven over een periode van 10 

jaar (2009-2021). 

 

In 2020 waren er in gemeente Beveren 4 122 

ondernemingen actief. Dat is een stijging 

tegenover voorgaande jaren. In dat jaar werd 9,7 % 

van de actieve ondernemingen opgericht. Dat is 

minder dan het Oost-Vlaamse gemiddelde (11 %). 

6,2 % van het aantal actieve ondernemingen stopte 

ermee. Hierop scoren we hetzelfde als Oost-

Vlaanderen (6,2 %). 

 

 

Bron: provincies.incijfers.be - btw-plichtige ondernemingen - Beveren 
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3. DETAILHANDEL EN HORECA 
 
Uit de burgerbevraging ‘leefkwaliteit’ bleek dat 

74,2 % van de inwoners tevreden is over het 

aanbod winkels voor dagdagelijkse boodschappen 

zoals bakkers, slagers, ...  

 

In 2022 zijn er in totaal 814 handelspanden in 

Beveren. Dat komt neer op 16,53 handelspanden 

per 1 000 inwoners. Hiermee doen wij het slechter 

dan Oost-Vlaanderen. In Oost-Vlaanderen hebben  

1 000 inwoners 18,21 handelspanden ter 

beschikking.  

 

17,6 % van de 814 handelspanden in 2022 zijn 

ingericht als horecazaak. Tijdens de coronacrisis 

hadden de horecazaken het zwaar te verduren. Ze 

moesten verplicht maanden de deuren sluiten. In 

2021 zien we een daling van het aantal horecazaken 

ten opzichte van 2020. In 2022 bleef het aantal 

hetzelfde als in 2021. De coronacrisis zou hierin een 

rol gespeeld kunnen hebben. Er moet hierbij 

opgemerkt worden dat horeca altijd al een volatiele 

markt geweest is. De horeca kent doorgaans een 

hoger verloop.  

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Handelspanden - Beveren 

 

Van die 814  handelspanden stonden er begin 2022 

in totaal 85 leeg. Dat waren niet alleen 

horecazaken. Andere detailhandelszaken kregen 

ook zware klappen. Hier zijn meerdere mogelijke 

verklaringen voor. Ten eerste staan kleinere steden 

en gemeenten onder druk door de nabijheid van 

stedelijke centra of shoppingscentra. Sint-Niklaas 

en Antwerpen oefenen zo een druk uit op de 

dorpskern van Beveren.  

Ten tweede is de trend van leegstaande 

handelspanden geen uniek fenomeen in Beveren. 

In andere steden en gemeenten in Vlaanderen 

raken handelspanden ook moeilijk verkocht. 

Daarnaast oefenen projectontwikkelaars een druk 

uit op de dorpskernen doordat zij handelspanden 

willen invullen als appartementen.  

 

Als laatste kan de coronacrisis ook een rol gespeeld 

hebben. Er werd een faillissementengolf verwacht 

maar die is grotendeels uitgebleven. Wat wel een 

zekerheid is, is dat online winkelen nog groter werd 

tijdens de coronacrisis. E-commerce maakte de 

laatste jaren al een opmars maar door de 

coronacrisis kreeg het een enorme boost.  

E-commerce valt nu niet meer weg te denken.  

 

In coronatijden konden de detailhandelszaken 

rekenen op steun van de hogere overheden maar 

ook op steun van gemeente Beveren. Dat ging 

voornamelijk over de vrijstelling van belastingen, 

zoals de handelaarsbijdragen en de heffing op de 

terrasinname. Horecazaken kregen niet alleen een 

vrijstelling op het betalen van belastingen op hun 

terrassen, maar ze werden bovendien maximaal 

gedoogd. Zij kregen meer ruimte om hun terras in 

te richten. 

 

4. LAND- EN TUINBOUW 

 
Zoals eerder werd aangehaald, is Beveren een 

landelijke gemeente. In 2020 waren er 304 land- en 

tuinbouwbedrijven in Beveren. De laatste 15 jaar is 

het aantal land- en tuinbouwbedrijven aanzienlijk 

gedaald. Deze trend doet zich voor in heel 

Vlaanderen. Gemeente Beveren doet het echter wel 

bovengemiddeld goed. Alleen Aalter (309) en 

Deinze (313) hebben in Oost-Vlaanderen meer land- 

en tuinbouwbedrijven dan Beveren. 

 
Bron: provincies.incijfers.be - bedrijven met 

landbouwproductie - Beveren 
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Naast traditionele landbouwbedrijven bestaan er 

ook biologische landbouwbedrijven. Dat is een 

landbouwvorm waarbij strenge eisen worden 

gesteld op het gebied van milieueffecten en 

dierenwelzijn. 

 

Het aantal biologische landbouwbedrijven kent in 

gemeente Beveren een beperkte groei ten opzichte 

van het Vlaams gewest. In 2021 was het aantal 

biologische landbouwbedrijven in gemeente 

Beveren met 33,3 % gegroeid ten opzichte van 

2015. In het Vlaams Gewest was dat een stijging van 

73,9 %. 

 

5. WAASLANDHAVEN 
 
De Waaslandhaven heeft op twee aspecten van de 

economie een positieve impact. Ten eerste biedt de 

aanwezigheid van de haven, met inbegrip van de 

kerncentrale van Doel, veel jobmogelijkheden. In 

2020 waren er 14 420 personen werkzaam. In 

Beveren zijn er, mede door de haven, meer 

beschikbare jobs dan dat er inwoners op actieve 

leeftijd zijn. Dat resulteert in personen van buiten 

de gemeente, die hier komen werken en eventueel 

later zelfs komen wonen. Dat is een uitzonderlijke 

situatie in Vlaanderen.  

 

Ten tweede zijn er door de Waaslandhaven veel 

bedrijven die toeleveren. Dat creëert kansen voor 

lokale broodjeszaken, hotels en B&B’s, 

taxibedrijven, ... 
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Aandachtspunten  

 

• De PFAS-verontreiniging wordt onderzocht.  

• De CO2-uitstoot daalt slechts licht. 

• Het wordt een uitdaging om de balans  te 

vinden tussen maatregelen  voor droogte en 

overstromingen.  
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1. AFVAL 
 

Ophaal 

 

Het (huishoudelijk) afval wordt ofwel opgehaald 

door IBOGEM ofwel gedeponeerd in één van de 

ondergrondse afvalcontainers als men in een 

sorteerstraat woont.  

 

Sinds 1 januari 2022 krijgen inwoners geen gratis 

vuilzakken meer van gemeente Beveren, maar 

kunnen ze genieten van de gemeentelijke toelage 

restafval. Daarvoor moeten ze ingeschreven zijn in 

het bevolkings- of vreemdelingenregister en 

moeten ze voldoen aan bepaalde voorwaarden 

(ofwel een bepaald ziektebeeld, ofwel een kind 

jonger dan 3 jaar ten laste hebben). De toelage die 

de inwoners kunnen ontvangen, heeft de waarde 

van 2 rollen restafvalzakken en wordt op de 

diftarafrekening van Ibogem gestort. 

 

Sluikstorten en zwerfvuil 

 

Gemeente Beveren worstelt met sluikstorten (grote 

stukken afval die doelbewust gedumpt worden) en 

zwerfvuil (bijvoorbeeld kauwgom, plastiek flesjes, 

...). 30,4 % van de inwoners geeft aan frequent 

hinder te ondervinden van zwerfvuil in hun buurt. 

Vooral de inwoners van Vrasene ondervinden het 

meeste hinder. Op het Oost-Vlaamse platteland 

geeft 29,7 % van de inwoners aan frequent hinder 

te ondervinden.  

 

Er zijn in Beveren meer dan 100 vrijwilligers actief 

die regelmatig gebieden ontdoen van zwerfvuil. 

Eén keer per jaar organiseert gemeente Beveren 

samen met Ibogem een actie om het zwerfvuil op te 

ruimen. 

 

In 2021 werden er 7 (mobiele) camera’s 

geïnstalleerd op plaatsen waar sluikstorten een 

groot probleem vormt. Op die manier hoopt 

gemeente Beveren sluikstorten op die plaatsen 

tegen te gaan.  

 

2. BODEMVERONTREINIGING 
 
Gemeente Beveren wil inzetten op de opvolging 

van bodemverontreiniging en risicogronden. Op 

basis van aangevraagde omgevingsvergunningen 

voor milieuactiviteiten kan in kaart gebracht 

worden waar er een risico is op 

bodemverontreiniging.  

 

De verontreiniging door PFAS is sinds het 3M-

schandaal een heet hangijzer in de gemeenten 

Zwijndrecht en Beveren. PFAS is een schadelijke 

stof die verspreid wordt via het grondwater. Het 

stapelt zich op in ons lichaam en reageert met ons 

immuunsysteem. Op dit moment wordt er in 

samenwerking met de Vlaamse Overheid veel 

onderzoek gevoerd naar PFAS. Op basis daarvan 

worden saneringsprojecten opgemaakt. Bij zo’n 

(bodem)saneringsproject wordt de bodem 

gezuiverd van bodemverontreinigingen.  

 

3. CO2-UITSTOOT  
 

De CO2-uitstoot op het grondgebied van Beveren 

(427.816 ton) in 2019 is 5 % van de totale uitstoot 

in Oost-Vlaanderen (8 220 819 ton). Sinds 2017 

kent de CO2-uitstoot op het Beverse grondgebied 

een lichte daling.  

 

In 2019 stootte de transportsector de meeste CO2 

uit. Hieronder vallen particuliere en commerciële 

transportmiddelen. In het Vlaams Gewest is 

dezelfde trend waar te nemen. Huishoudens 

vormen de tweede grootste boosdoener in zowel 

Beveren als in het Vlaams Gewest. 

 

De industrie speelt een kleinere rol in de CO2-

uitstoot in Beveren dan in het Vlaams Gewest. Voor 

 

Bron: provincies.incijfers.be - CO₂-emissie - 2019 - Beveren 
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de landbouwsector is dit net omgekeerd. Dat komt 

omdat Beveren een landelijke streek is met 

bovengemiddeld veel landbouwactiviteit. 

 

Gemeente Beveren maakt deel uit van het 

burgemeesterconvenant (2009). Daarmee 

engageerde Beveren er zich toe om de CO2-uitstoot 

op het grondgebied met 20 % te verminderen tegen 

2020. Hiervoor werkte de gemeente samen met 

Interwaas (Waasland Klimaatland). Gemeente 

Beveren behaalde deze doelstelling niet door de 

grote transport activiteit van en naar de haven. Dat 

wil niet zeggen dat de CO2-uitstoot niet gedaald is. 

Er wordt steeds meer CO2-uitstoot vermeden door 

het gebruik van verschillende vormen van 

hernieuwbare energie. Dat is ook zeer belangrijk. 

Beveren heeft zich nu ook geëngageerd om tegen 

2030 40 % CO2-uitstoot te reduceren. 

 

4. ENERGIE  

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - verbruik - 2019 - Beveren 

 

Zowel in gemeente Beveren als in het Vlaams 

Gewest verbruiken de huishoudens veel energie. 

In 2019 is het verbruik van elektriciteit door 

huishoudens in Beveren 8,5 % lager dan in 2011. In 

dezelfde periode is het verbruik van aardgas door 

huishoudens ongeveer gelijk gebleven (-0,3 %) en 

het verbruik van andere fossiele brandstoffen 27 % 

gedaald. Het verbruik van hernieuwbare warmte 

door huishoudens is in 2019 30,5 % hoger dan in 

2011.  

 

Gemeente Beveren probeert huishoudens te 

stimuleren energiebesparende maatregelen te 

treffen. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld rekenen 

op een premie voor een laagenergiewoning of een 

premie voor superisolerend glas. Gemeente 

Beveren neemt zelf ook energiereducerende 

maatregelen. Zo werd voor de nieuwbouw van het 

nieuwe gemeentehuis gekozen voor 

energiebesparende opties. Daarnaast werd de 

openbare verlichting – die een klein aandeel in het 

energieverbruik vertegenwoordigt (0,13 %) – 

vervangen door ledverlichting wat minder energie 

verbruikt.  

 

In 2019 werd in Beveren 354 244 MWh elektriciteit 

geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen. 

Dit is 20,7 % van de totale productie in Oost-

Vlaanderen. De 5 386 zonnepanelen in Beveren 

hebben in 2020 57 217 MWh elektriciteit 

geproduceerd. Dit betekent dat de zonnepanelen 

in Beveren ongeveer 16 348 gezinnen (of 78 % van 

de gezinnen van Beveren) kunnen voorzien in hun 

jaarlijkse elektriciteitsbehoefte. In Beveren staat 

23 % van het totaal aantal windturbines in Oost-

Vlaanderen. Gezamenlijk zorgen de 43 

windturbines voor 252 047 MWh stoom of voorzien 

ze 72 014 gezinnen in hun jaarlijkse 

elektriciteitsbehoefte.  

 

Naast de productie van groene stroom wordt er in 

Beveren ook groene warmte geproduceerd. In 

Beveren werd in 2019 1 835,59 MWh warmte 

geproduceerd door zonneboilers, 4 745,85 MWh 

door warmtepompen en 69 973,07 MWh door 

middel van warmtekrachtkoppeling.  

 

5. GELUIDS- EN GEURHINDER 
 

Gemeente Beveren scoort goed op geluids- en 

geurhinder. 10,4 % van de inwoners geeft aan vaak 

of altijd geurhinder te ondervinden van 

bijvoorbeeld landbouw, industrie of verkeer. Het 

Oost-Vlaamse platteland doet het beter met maar 

4,9 % van de inwoners die hierdoor altijd of vaak 

hinder ervaren. 

 

5,6 % van de inwoners geeft aan vaak of altijd 

lichthinder te ondervinden van bijvoorbeeld 

straatverlichting of de havenverlichting. Het Oost-

Vlaamse platteland behaalt dezelfde score (5,5 %). 
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6. HONDENLOSLOOPZONES 
 
Er zijn 11 371 honden geregistreerd in Beveren. Op 

dit moment zijn er drie hondenlosloopzones in 

Beveren: in Kallo, in Hof ter Saksen en in Melsele. Er 

wordt volop gezocht naar plaatsen voor nieuwe 

hondenlosloopzones in Verrebroek, Vrasene en 

Kieldrecht.  

 

7. GROEN IN DE BUURT 
 

Openbaar groen  

 

74 % van de inwoners van Beveren vindt dat er 

voldoende groen in hun buurt is. Het gaat dan over 

bomen, parken, gras, groenperken, weiland en bos. 

Ondanks die hoge tevredenheid scoren wij slechter 

dan het Oost-Vlaamse platteland.  

 

Wat het onderhoud van dat groen betreft, is 73,2 % 

van de inwoners tevreden. Hier scoren we beter 

dan het Oost-Vlaamse platteland. Het onderhoud 

van het openbaar groen gebeurt door de 

Groendienst. Zij worden hierin ondersteund door 

de Wase Werkplaats. Gemeente Beveren gebruikt 

voor het onderhoud van het openbaar groen geen 

pesticiden. Pesticiden zijn schadelijk voor zowel 

milieu als de mens.  

 

Duurzaam groen 

 

In gemeente Beveren wordt de laatste jaren sterk 

ingezet op duurzaam groen. Bomen, bloemen en 

groen in het algemeen worden geplant voor een 

lange periode.  

 

Aanplantingen van duurzaam groen zijn er ook in 

het kader van de bijen. Gemeente Beveren is één 

van de bijenvriendelijkste gemeenten van 

Vlaanderen. In het licht van bijenvriendelijke 

gemeente onderneemt Beveren vele acties. Zo 

werden er wedstrijden gehouden om de inwoners 

aan te moedigen meer bloemen te zaaien. De 

gemeente neemt deel aan ‘maai mei niet’. Hierbij 

worden de inwoners opgeroepen hun gazon niet te 

maaien in mei om zo de biodiversiteit van insecten 

zoals bijen te verhogen. 

 

 

8. LUCHTKWALITEIT 
 
Er kunnen 3 stoffen in de lucht zitten die ze 

verontreinigen, één daarvan is stikstofdioxide 

(NO2). Wanneer stikstof (N2) zich mengt met 

zuurstof (O) of waterstof (H) in de lucht vormt het 

stikstofdioxide (NO2) en ammoniak (NH3). Die 

laatste hebben een schadelijk effect op de 

gezondheid en het milieu. Zo kunnen zij 

bijvoorbeeld leiden tot verzuring van de lucht en 

irritaties van de luchtwegen. De belangrijkste 

bronnen van NO2 zijn het gebruik van fossiele 

brandstoffen en veeteelt. 

 

In 2018 vond het grootste burgeronderzoek naar 

luchtkwaliteit plaats. De burger werd betrokken bij 

het meten van de hoeveelheid NO2 in de lucht.  

 

Uit het onderzoek bleek dat de hoogste 

concentraties NO2 (40-50 µg/m3 – paarse bollen) 

werden gemeten in de dorpskernen van Beveren-

centrum, Melsele, Kallo en Vrasene. Dat is een 

logisch gevolg van verkeersdrukte en ingesloten 

bebouwing. In meer landelijke gebieden is de 

concentratie NO2 (20-25 µg/m3 – groene bollen) 

beduidend lager. 

 

 
Bron: Curieuzeneuzen – Wetenschap door burgers. 

 

De Vlaamse Milieumaatschappij voert zelf nog 

andere metingen uit. In 2018 was het 

jaargemiddelde NO2-concentratie in Beveren 22 

µg/m3. In 2020 bedroeg het jaargemiddelde 16 

µg/m3. Dat is een te korte vergelijkingsperiode om 

een conclusie uit te trekken. 

 

https://2018.curieuzeneuzen.be/
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Volgens zowel de Europese Unie als volgens de 

Wereld Gezondheidsorganisatie mag het 

jaargemiddelde van NO2-concentratie maximum 40 

µg/m3 bedragen. Daar zat Beveren in 2020 ver 

onder. 

 

Er wordt door gemeente Beveren ingezet op een 

regelmatige controle en analyse van luchtsamples 

in de omgeving van bedrijven. Op die manier wordt 

de algemene luchtkwaliteit gecontroleerd en 

kunnen ongewenste emissies van vluchtige 

organische verbindingen gedetecteerd worden. 

 

In 2022 bereikte de Vlaamse Regering een akkoord 

rond de stikstofuitstoot. Met tal van maatregelen 

wil de Vlaamse Regering de stikstofuitstoot 

drastisch verminderen. Concreet wil de Vlaamse 

Regering over heel Vlaanderen een veertigtal 

landbouwbedrijven die te veel stikstof uitstoten 

sluiten. Hiervoor zouden de landbouwbedrijven 

een compensatie ontvangen.  

 

9. NATUUREDUCATIEF CENTRUM HOF TER 
SAKSEN 

 
Het Natuureducatief Centrum Hof ter Saksen (NEC) 

is het paradepaardje van gemeente Beveren op 

vlak van natuureducatie. Het wil natuur 

toegankelijk maken voor iedereen. Dat doet het 

NEC door het organiseren begeleide bezoeken, 

natuurkampen en andere activiteiten. Die 

initiatieven slaan aan bij de inwoners, maar ook bij 

de scholen. Zo zijn er tientallen leerpaden en 

leskoffers ter beschikking voor het basisonderwijs.  

 

10. NATUURCOMPENSATIEGEBIEDEN  

 
De Waaslandhaven speelt een belangrijke rol in 

Beveren. Natuurcompensatiegebieden houden 

verband met die haven. Wanneer de 

Waaslandhaven uitbreidt moet die extra 

oppervlakte gecompenseerd worden met natuur. 

Gebieden zoals de Grote Geule, Prosperpolder en 

Rietveld Kallo zijn voorbeelden van 

natuurcompensatiegebieden die al gerealiseerd 

werden. Het Agentschap Natuur en Bos heeft die 

natuurgebieden in eigendom en beheer. 

 

In de nabije toekomst staat er nog een 

havenuitbreiding op de agenda. Deze uitbreiding 

zal leiden tot nieuwe natuurcompensatiegebieden.  

 

11. WATERBEHEER 
 
Waterbeheer is een tweedelig verhaal: 

waterkwaliteit en -kwantiteit. Waterkwaliteit gaat 

over het gescheiden houden van afvalwater en 

regenwater. Het afvalwater wordt eerst gezuiverd 

voor het daarna aan het oppervlaktewater wordt 

afgegeven. Waterkwantiteit gaat over de 

hoeveelheid water in de riolering en in de 

waterlopen. Waterbeheer is een thema dat de 

laatste decennia sterk de kop op steekt. Het is een 

problematiek die vele beleidsdomeinen en vele 

personen raakt.  

 

In 2000 vaardigde de Europese Unie een 

kaderrichtlijn ‘Water’ uit over waterbeleid. Die 

richtlijn werd omgezet in Belgische regelgeving via 

het decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003. 

Het doel hiervan is om de watervoorraden en -

kwaliteit te verzekeren als ook de gevolgen van 

overstromingen en droogte te temperen. 

 

Rioleringsgraad  

 

In 2019 was de rioleringsgraad (te) laag. Nu, in 

2022, bedraagt deze 89,2 %. Dat plaatst Beveren 

rond het Vlaamse gemiddelde (88,3 %). De Vlaamse 

Milieumaatschappij ziet de toekomst van de 

Beverse rioleringen rooskleurig met een geschatte 

rioleringsgraad van 98,3 %. 

 

Zuiveringsgraad 

 

Beveren is landelijk en uitgestrekt. Daardoor liggen 

woningen op veel plekken ver uit elkaar. Dat maakt 

het niet eenvoudig, noch goedkoop om afvalwater 

collectief te verzamelen en zuiveren.  

 

Toch wordt in 2022 het afvalwater van 87,4 % van 

de inwoners gezuiverd in een openbare 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. Daarmee zitten we 

rond de gemiddelde zuiveringsgraad van de 

Vlaamse steden en gemeenten (86,0 %). De 

Vlaamse Milieumaatschappij schat dat we in de 

toekomst op 98 % zullen stranden. 
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Overstromingen en droogte 

 

Door de klimaatsverandering is het belangrijk om 

ons te wapenen tegen zowel overstromingen als 

tegen droogte. De laatste jaren kent België hevigere 

regenval en in Beveren liggen een paar 

overstromingsgevoelige gebieden. 

 

Verstedelijkte gebieden zijn nog gevoeliger aan 

grote hoeveelheden regen. Er zijn veel verharde 

oppervlakken waardoor het water onvoldoende 

kan opgenomen worden door de bodem. In 2015 

was 22 % van de totale oppervlakte van Beveren 

ingenomen door artificiële, (semi)-ondoorlaatbare 

materialen. In 2018 was de verhardingsgraad 

gestegen tot 23,9 %. Het Vlaamse gemiddelde dat 

jaar was 15,4 %. Gemeente Beveren zit daar ver 

boven.  

 

 Daarnaast stroomt water van Sint-Niklaas, 

Meerdonk, Sint-Gillis-Waas, Nieuwkerken-Waas en 

Stekene door de gemeente en zo naar de Schelde.  

 

Sommige grachten en waterlopen worden dicht 

gegooid zonder vergunning. Deze zijn belangrijk 

voor de afvoer van regenwater. Dat is op zijn beurt 

dan weer cruciaal voor het verminderen van de 

kans op overstromingen. 

 

Hitte-eilandeffect 

 

Naast overstromingen speelt de verhardingsgraad 

ook een rol bij de temperatuur. In verstedelijkte 

gebieden is de temperatuur gemiddeld genomen 

hoger dan in landelijke gebieden. Dat komt omdat 

de verharde oppervlakken meer zonlicht 

absorberen. Er zijn ook minder bomen die voor 

schaduw zorgen.  

 

Beveren is geen centrumstad zoals Antwerpen en 

Brussel maar toch zie je dat ook hier de 

temperaturen stijgen. 

 

Die verhoogde temperaturen kunnen op hun beurt 

dan weer periodes van droogte in de hand werken. 

Samen met de toenemende verhardingsgraad, 

waardoor het water onvoldoende in de grond kan 

opgenomen worden, zorgt dat voor een dalend 

grondwaterpeil. België kende een periode met 

extreme droogte waardoor het peil gedaald is. Er 

moet opgemerkt worden dat het grondwaterpeil 

constant fluctueert doorheen de jaren. Dat is niet 

abnormaal.  

 

Het zal voor Beveren – en andere gemeenten – geen 

eenvoudige opgave worden om zowel initiatieven 

te nemen op het vlak van watertoevoer en -afvoer.  

 

Na de wateroverlast, waarmee de gemeente in 

2016 te kampen kreeg, werd een grootschalige 

studie opgestart. Het doel van die studie was om 

voor het gehele stroomgebied gepaste 

maatregelen te bepalen om de wateroverlast bij 

hevige buien beheersbaar te maken. Er staan grote 

investeringen op de agenda die ervoor moeten 

zorgen dat het teveel aan water vlot kan afgevoerd 

of opgeslagen wordt. Een hemelwater- en 

droogteplan werden verder uitgewerkt.  

 
 

 

 

Bron: Hitte-eilanden in steden — Vlaamse 

Milieumaatschappij (vmm.be) 

https://www.vmm.be/klimaat/hitte-eilanden-in-steden?msclkid=b77c86edbb2c11ec884257d29adbe5a9
https://www.vmm.be/klimaat/hitte-eilanden-in-steden?msclkid=b77c86edbb2c11ec884257d29adbe5a9


 

 

 
22 

 

 

Aandachtspunten 

 

• De inwoners voelen zich veilig in de 

gemeente. 

• De criminaliteitsgraad fluctueerde veel 

doorheen de jaren, maar ze daalt. 
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1. VEILIGHEIDSGEVOEL 
 

Gemeente Beveren draagt de veiligheid van de 

inwoners, instellingen en bedrijven al jaren hoog in 

het vaandel. Er wordt nauw samengewerkt met alle 

betrokken actoren (zoals politie en de brandweer) 

om die veiligheid te garanderen. Toch blijkt, 

volgens het SDG-rapport, dat het 

onveiligheidsgevoel bij de inwoners van Beveren 

gestegen is.  

 

De inwoners van Beveren voelen zich veiliger in hun 

eigen buurt dan in de rest van de gemeente. 73,2 % 

van de inwoners voelt zich zelden of nooit onveilig 

in de gemeente. De inwoners voelen zich veiliger 

wanneer ze zich overdag op straat begeven (92,1 %) 

dan wanneer ze zich ’s avonds of ’s nachts op straat 

begeven (63,9 %). 

 

2. CRIMINALITEIT 

 

 
Bron: Criminaliteitsgraad | Gemeente-Stadsmonitor 

(vlaanderen.be) 

 
De criminaliteitsgraad capteert het aantal 

misdrijven per 1 000 inwoners. Dat kan gaan over 

diefstal tot beschadiging van iemands eigendom, 

van afpersing tot druggerelateerde misdrijven. De 

criminaliteitsgraad in Beveren fluctueerde 

doorheen de jaren meer dan in het Vlaams Gewest, 

maar zij daalt hoofdzakelijk.  

 

3. ORDEDIENSTEN  

 
11 % van de inwoners vindt dat er onvoldoende 

tussenkomst is door de ordediensten. In Kallo zijn 

inwoners minder tevreden dan in Beveren-

centrum, Melsele en Vrasene. 

 

 

 

Politiezone Waasland-Noord 

 
De politiezone Waasland Noord spreidt zich uit over 

de gemeenten Beveren, Sint-Gillis-Waas en 

Stekene. Die gemeenten werden in 10 gebieden 

met 10 politieteams opgedeeld. In Beveren zijn er 6 

politieteams aanwezig. De wijkagent is altijd het 

eerste contact bij de politie.  

 

 
Bron: Gebiedsgebonden politiezorg | Lokale Politie 

Waasland-Noord 

 

Hulpverleningszone Waasland 

 
Hulpverleningszone Waasland brengt de 

brandweer- en ambulanceposten van Beveren, 

Kieldrecht, Kruibeke, Melsele, Sint-Gillis-Waas, 

Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster 

samen. Door de hulpverleningszone is er een 

nauwere samenwerking tussen de brandweer- en 

ambulanceposten in de verschillende gemeenten. 

 

 
Bron: Hulpverleningszone Waasland - een schets 

Hulpverleningszone Waasland (hvzwaasland.be) 
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https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/criminaliteitsgraad
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicators/criminaliteitsgraad
https://www.politie.be/5904/over-ons/werking/gebiedsgebonden-politiezorg
https://www.politie.be/5904/over-ons/werking/gebiedsgebonden-politiezorg
https://www.hvzwaasland.be/hulpverleningszone-waasland/
https://www.hvzwaasland.be/hulpverleningszone-waasland/
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4. PREVENTIE 
 

Lokaal drug- en alcoholbeleid 

 

Gemeente Beveren beschikt over een lokale 

preventiewerker. De preventiewerker coördineert 

en werkt een preventieaanbod uit m.b.t. tabak, 

drugs, alcohol, gamen en gokken. Daarvoor werkt 

zij samen met scholen, de lokale politie, het Sociaal 

Huis en nog andere belangrijke partners. De 

preventiewerker geeft vormingen aan scholen, 

ouders, leerkrachten, … 

 

Daarnaast werkt de preventiewerker campagnes 

en sensibiliserende acties uit. Een voorbeeld 

hiervan is Tournée Minerale. Dit is een campagne 

van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en 

andere Drugs (VAD) en De Druglijn om in de maand 

februari geen alcohol te drinken. 

 

De preventiewerker heeft als kerntaak 

vroeginterventie. Vroeginterventie is begeleiding 

aan jongeren die experimenteren met 

genotsmiddelen, gokken of gamen. Ouders of de 

school kunnen bij de preventiewerker aankloppen 

als zij zich zorgen maken over het gebruik van 

genotsmiddelen door hun kind of leerling. De 

interventie gaat maar van start als de jongere 

ermee instemt. De preventiewerker gaat in gesprek 

met jongeren. Zo biedt de preventiewerken 

psychosociale begeleiding aan als laagdrempelige 

eerstelijnshulp zowel voor jongeren, ouders als 

intermediairen.  

 

Buurtinformatienetwerken 

 

Er zijn 23 buurtinformatienetwerken (BIN) actief in 

gemeente Beveren. Dat is een samenwerking 

tussen politie, inwoners en gemeente Beveren. Zo 

wordt de communicatie in de strijd tegen en de 

preventie van criminaliteit in een bepaalde wijk 

verbeterd. Het doel van BIN is het veiligheidsgevoel 

te verhogen, sociale cohesie te versterken en 

informatieverspreiding omtrent criminaliteit te 

bevorderen. De inwoners kunnen berichten of e-

mails van de politie ontvangen. Daarnaast worden 

de inwoners aangespoord ook zelf te signaleren. 

 

Buurtwerk 

 

De gemeente besteedt vanaf 2020 het buurtwerk te 

Kallo uit aan Samenlevingsopbouw Oost-

Vlaanderen vzw (nu SAAMO vzw). Er zijn twee 

buurtwerkers actief. Op termijn kan deze 

buurtwerking uitgebreid worden naar andere 

wijken in Vrasene, Haasdonk en Beveren. 

 

Buurtwerk heeft als doel de sociale cohesie en 

zelfredzaamheid van mensen in (kans)armoede, 

ouderen, mensen met een beperking, 

vereenzaamde mensen en psychisch kwetsbare 

personen te bevorderen. Door sociale uitsluiting en 

maatschappelijke achterstelling blijven immers 

nog veel mensen verstoken van hun grondrechten. 

Het decreet lokaal sociaal beleid draagt de lokale 

besturen op om werk te maken van een maximale 

toegankelijkheid van de lokale sociale hulp- en 

dienstverlening voor de bevolking en besteedt 

daarbij bijzondere aandacht aan onder andere 

bescherming. Verder moeten lokale besturen 

maatregelen nemen die de vermaatschappelijking 

van de lokale sociale hulp- en dienstverlening 

stimuleren.  

 

Daarnaast maakt buurtwerk deel uit van het 

preventiebeleid als motor om de veiligheid in die 

wijken te bevorderen. 
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Aandachtspunten 
 

• De bebouwingsgraad is gestegen. 

• De betaalbaarheid van woningen staat onder 

druk, vooral voor huurders. 

• De inwoners hebben een hoge tevredenheid 

over hun woning. 

• De heropleving van de deelgemeente Doel.  
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1. BEBOUWINGSGRAAD 
 

 
Bron: In detail | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be) 

 
In gemeente Beveren is de bebouwde oppervlakte 

ten opzichte van de totale oppervlakte de laatste 

jaren gestaag gestegen. In 2010 bedroeg de 

bebouwingsgraad 33,3 % en in 2020 38,7 %. In het 

Vlaamse Gewest is de bebouwingsgraad ook 

gestegen. In 2010 bedroeg deze 26,4% en in 2020 

28,6%. 

 

Met de bouwshift wil de Vlaamse Overheid dat er 

tegen 2040 niet meer op onbebouwde 

oppervlakken gebouwd wordt, om zo de open 

ruimte te vrijwaren. Dat wil zeggen dat de Vlaamse 

Overheid de bebouwde oppervlakte, of de 

bebouwingsgraad, stabiel wil houden tegen 2040. 

 

De onbebouwde oppervlakte bestond in  

gemeente Beveren voornamelijk uit akker- en 

grasland (70,9 %) en overige onbebouwde 

oppervlakten (23,7 %). In het Vlaams Gewest 

overheerst akker- en grasland (74,7 %) en bossen 

en boomgaarden (13,3 %). 

2. BETAALBAARHEID 
 
Wonen in Beveren is duurder geworden. Het is 

moeilijker geworden een betaalbare woning te 

vinden. De gemiddelde verkoopprijs van een huis 

bedroeg in 2021 308 423 euro. Daarmee doen we 

beter dan de gemiddelde vastgoedprijs in Oost-

Vlaanderen. Deze bedroeg 329 018 euro in 2021. 

Sinds 2017 is de prijs van een woning in Beveren 

met 19,5 % gestegen. In Oost-Vlaanderen stegen de 

prijzen met 31,3 %. 

 

De gemiddelde prijs van een appartement in 

Beveren was 252 164 euro in 2021. Opnieuw doen 

we het beter dan Oost-Vlaanderen. Daar was de 

gemiddelde prijs voor een appartement 258 731 

euro. Sinds 2017 is de prijs van een appartement in 

Beveren met 16,2 % gestegen. In Oost-Vlaanderen 

stegen de prijzen met 13,1 %. 

 

Naast het kopen van een woning, kunnen  inwoners 

van Beveren een woning huren. De gemiddelde 

huurprijs van een huis in Beveren bedroeg in 2018, 

752 euro. In 2019 steeg de huurprijs van een woning 

in Beveren met 3,2 % (777 euro). Voor de huur van 

een appartement betaalde je in 2020 723 euro. In 

Vlaanderen betaalde je gemiddeld 736 euro.  

 

Er zijn meerdere redenen voor de toename van de 

vastgoedprijzen. De bevolkingsgroei is de 

belangrijkste reden. Beveren is een bijzonder 

aantrekkelijke gemeente doordat er veel 

voorzieningen aanwezig zijn en omdat er veel 

werkgelegenheid is.  

 

De vergrijzing – die sterk aanwezig is binnen de 

gemeente – speelt ook een rol. Ouderen verhuizen 

van het platteland naar de dorpskern waar alle 

voorzieningen dichtbij zijn. Zij zullen sneller kiezen 

voor een appartement.  

 

Er is een zeer grote vraag naar vastgoed in Beveren 

en het aanbod volgt onvoldoende. Het aantal 

gezinnen stijgt sterker dan het aantal beschikbare 

gezinswoningen. Het aanbod is ook onvoldoende 

gedifferentieerd. Dat zijn factoren die resulteren in 

een hoge vraagprijs. Ondanks de hoge prijzen 

worden woningen of appartementen snel verkocht 

of verhuurd in Beveren. 
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Bron: In detail | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be) 
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De gemeente erkent deze woonnood en probeert 

haar inwoners waar mogelijk bij te staan. Zo biedt 

de gemeente betaalbare gronden te koop aan. 

Inwoners in afwachting van een sociale 

huurwoning kunnen rekenen op financiële steun 

van de gemeente bij de huur van een woning of 

appartement op de private markt. In sommige 

gevallen kunnen inwoners ook beroep doen op een 

Vlaamse huursubsidie van de Vlaamse Overheid. 

 

Inwoners die echt niet in staat zijn een woning te 

huren op de private woonmarkt, kunnen rekenen 

op een aanbod sociale woningen. Dit aanbod wordt 

verder toegelicht in het deel ‘zorg en opvang’. 

 

3. WONING 
 

Uit de burgerbevraging ‘leefkwaliteit’ bleek dat 

92 % van de inwoners van Beveren eerder tot zeer 

tevreden is over hun woning. Daarmee liggen we 

in de buurt van het gemiddelde voor het Oost-

Vlaamse platteland.  

 

Woongelegenheid  

 

In 2021 waren er 22 800 woongelegenheden 

aanwezig in gemeente Beveren. In 2011 waren dat 

er 20 484. Het aantal woongelegenheden is op 10 

jaar tijd met 11,3 % gestegen. In het Vlaams Gewest 

is het aantal woongelegenheden met 10,2 % 

gestegen op 10 jaar tijd.  

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Woningen en gebouwen - 

Beveren 

 

In 2021 was 24,9 % van de woongelegenheid in 

Beveren een flatgebouw met appartementen. In 

2011 was dat maar 20 %. Het aandeel 

woongelegenheid in handelshuizen kende een 

daling van 0,7 % over een periode van 10 jaar (van 

2,1 % naar 1,4 %). Het aandeel eengezinswoningen 

in Beveren bedroeg in 2021 72,9 %. In 2011 was dat 

aandeel 77,3 %. In het Vlaams Gewest doen zich 

dezelfde trends voor. 

 

Eengezinswoning 

 

In 2021 was 27,8 % van de eengezinswoningen een 

open bebouwing, 37,2 % een halfopen bebouwing 

en 35 % een gesloten bebouwing. Het aandeel 

halfopen bebouwingen kende als enige een stijging 

ten opzichte van 2011 (+1,8 %). De open en 

gesloten bebouwingen kende beide een daling ten 

opzichte van 2011 (-0,9 % en -0,7 %). In het Vlaams 

Gewest is deze trend min of meer hetzelfde. Alleen 

kende het aandeel open bebouwingen geen daling 

maar bleef het stabiel. 

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Woningen en gebouwen - Beveren 

 

4. DUURZAAMHEID 
 

Genoeg groen 

 

Uit onderzoek blijkt dat een groene leefomgeving 

belangrijk is voor de gezondheid en het welzijn van 

de inwoners. Het verhoogt de kwaliteit van het 

leven. 

 

67,6 % van de inwoners van Beveren geeft aan 

eerder tot zeer tevreden te zijn over het zicht op 

groen vanuit hun woning. Het gaat dan over 

bomen, struiken, gras, velden, weide, groendaken, 

...  74 % geeft aan dat er voldoende groen is in hun 

buurt. Gemeente Beveren scoort hier lager dan het 

Oost-Vlaamse Platteland. 
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Alhoewel de gemeente het slechter doet dan het 

Oost-Vlaamse platteland, is er een groot aanbod 

publiek groen (Hof Ter Saksen, Hof Ter Welle, het 

Molenbeekpark, ….) Het is evenwel geen 

eenvoudige opgave om een balans te vinden tussen 

bebouwing en vergroening. 

 

Met de bouwshift probeert de Vlaamse Overheid 

die balans te vinden. Nieuwe bouwprojecten zijn 

verplicht 10 tot 15 % groen te integreren in hun 

plannen.  

 

Premies 

 
Gemeente Beveren wil haar inwoners stimuleren 

om energiebesparende investeringen uit te voeren 

in en rond hun woning. Op die manier gaan we 

duurzamer wonen. Het gaat dan voornamelijk 

over oudere, minder energie-efficiënte woningen. 

Ter stimulans geeft gemeente Beveren premies 

voor bijvoorbeeld de aanleg van een groendak, 

voor het gebruik van duurzaam hout, ...  

 

De (bouw)premie voor de aanleg van een groendak 

kende de voorbije jaren weinig belangstelling. Op 1 

juni 2020 werd het bedrag van de premie 

verdubbeld. Daarnaast wordt duidelijk advies 

gegeven welke de meest geschikte planten zijn. Het 

doel van deze vernieuwde premieregeling is het in 

de kijker zetten van groendaken. In 2021 waren er 

22 aanvragen voor een premie voor de aanleg van 

een groendak. 

 
5. WOONSTABILITEIT  
 
In 2020 gaf 85 % van de inwoners van Beveren aan 

geen plannen te hebben om in de komende 5 jaar 

te verhuizen naar een andere gemeente of stad. In 

het Vlaams Gewest gaf 88 % aan geen 

verhuisintenties te hebben. Daarmee doet 

gemeente Beveren het slechter. 

 

In datzelfde jaar telde Beveren een positief 

migratiesaldo van 7,4 per 1 000 inwoners. Dat wil 

zeggen dat er meer mensen verhuisden naar 

Beveren dan uit Beveren. 

 

In de gemeente zelf doen zich ook 

verhuisbewegingen voor. Zo verhuist de oudere 

bevolking bijvoorbeeld van het platteland naar de 

dorpskernen.  

 

6. HEROPLEVING DOEL 
 

Wat? 

 

Op 29 maart 2022 keurden de Beverse 

gemeenteraad en alle betrokken actoren een 

verbondstekst omtrent de heropleving van Doel 

goed. Concreet houdt dat in dat de Waaslandhaven 

een extra dok krijgt en dat wonen, als nevenfunctie, 

weer mogelijk zal zijn in Doel. Hoe dat juist vorm zal 

krijgen, is nog niet helemaal duidelijk. Gemeente 

Beveren realiseert zich dat Doel door de extra 

containercapaciteit niet opnieuw een dorp kan 

worden op dezelfde schaal als de andere landelijke 

woonkernen in de gemeente. Het Vlaamse Gewest 

heeft de intentie om tegen 2025, 15 woningen te 

renoveren en nieuwe inwoners aan te trekken. 

 

Er zal ook volop ingezet worden op de toeristische 

waarde van het Scheldedorp. Zo zal werk gemaakt 

worden van de renovatie van de molen en het 

bijhorende restaurant. Het Brits monument zal 

terug op zijn oorspronkelijke plaats komen. De 

Vlaamse Waterweg staat in voor de renovatie van 

de jachthaven.  

 

Impact en uitdagingen 

 

De havenuitbreiding zal op verschillende vlakken 

impact hebben. Zo zal naar aanleiding van de 

uitbreiding een nieuw natuurcompensatiegebied 

aangelegd worden. De uitbreiding van de 

Waaslandhaven legt niet alleen een druk op natuur, 

maar ook op landbouw en woonkernen. 

Natuurgebieden en landbouw vormen een buffer 

die de woonkernen en de haven van elkaar 

scheiden. 

 

Voor het gebruik van openbare diensten, zoals 

scholen en bibliotheek, zullen nieuwe inwoners 

beroep kunnen doen op het aanbod van 

omliggende gemeenten zoals Kieldrecht.  

 

De havenuitbreiding zal een impact hebben op de 

mobiliteit. Er moet over gewaakt worden dat 
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sluipverkeer in de woonkernen van Beveren niet 

toeneemt. Dat probleem zou opgelost kunnen 

worden door de aanleg van de verbindingsweg 

tussen de E34 en de N70. Er zal ook ingezet worden 

op andere vervoersmiddelen. Een veilige 

fietsverbinding en het aanbod van de waterbus 

zullen beiden verder uitgebreid worden. 

 

In het onderdeel ‘werk en ondernemen’ werd 

toegelicht dat de Waaslandhaven voor veel 

werkgelegenheid zorgt. Een uitbreiding van de 

haven betekent ook een toename van die 

werkgelegenheid.  

 

De havenuitbreiding heeft niet alleen een impact 

op gemeente Beveren maar ook op de 

Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). MLSO 

zal in de toekomst de vragen voor de nieuwe 

terreinen voor economische ontwikkeling 

behandelen en de verschillende beschikbare 

terreinen op basis van de ingediende dossiers 

verdelen.  
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Aandachtspunten  

 

• De cijfers over armoede geven de 

werkelijkheid niet 100% weer. 

• Er moet blijvend ingezet worden op 

kinderarmoede.  

• Er wordt ingezet op sociale huisvestiging en 

dat is broodnodig. 
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Uit de demografische analyse kunnen we afleiden 

dat Beveren een verscheidenheid aan inwoners 

heeft. Elk van die inwoners heeft eigen specifieke 

noden. Zo kampt Beveren met een grijze en zilveren 

druk. Ouderen hebben een andere 

dienstverleningsnood dan bijvoorbeeld kinderen. 

In dit deel gaan we in op de zorg- en opvangnood 

van inwoners. 

 

1. ARMOEDE 

 

Kinderarmoede 

 
Bron: provincies.incijfers.be - kansarmoede-index - Beveren 

 

De kansarmoede-index fluctueerde de laatste 

jaren in Beveren. Het aantal kinderen dat in 

kansarme gezinnen geboren wordt blijft over 5 jaar 

genomen stabiel. In 2017 werd 11,5 % geboren in 

kansarmoede. In 2021 was dat 11,6 %. In 2020 zat 

Beveren voor het eerst boven het Oost-Vlaamse en 

Vlaamse gemiddelde , maar in 2021 daalde dit cijfer 

opnieuw.  

 

In Beveren leeft 6,4 % van alle kinderen in een gezin 

met een (zeer) lage werkintensiteit. Dat wil zeggen 

dat die kinderen leven in een huishouden waar 

ouders (meestal) minder dan 20 % van de tijd 

werken. In het Vlaams Gewest leeft 9,8 % van de 

kinderen in een gezin met een (zeer) lage 

werkintensiteit. Beveren doet beter op dit vlak. 

 

Verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering 

 

Er bestaan – volgens de EU – drie indicatoren om 

armoede te meten:  

• armoederisico op basis van het inkomen; 

• materiële ontbering; 

• huishoudens met zeer lage 

werkintensiteit.  

 

Vanaf het moment dat een persoon aan één 

indicator voldoet, verhoogt de kans op armoede of 

sociale uitsluiting. Het is niet eenvoudig de drie 

indicatoren te meten. De cijfers die voorhanden 

zijn, weerspiegelen niet altijd de volledige 

werkelijkheid. Ze geven ons vooral een beeld van 

het inkomen. De cijfers van de verhoogde 

tegemoetkoming in de ziekteverzekering geven ons 

een inzicht in welke inwoners een laag inkomen 

hebben. 

 

 

Bron: provincies.incijfers.be - personen met verhoogde tegemoetkoming - 

Beveren 

 

Er zijn meer inwoners in Beveren met een 

verhoogde tegemoetkoming in de 

ziekteverzekering dan gemiddeld genomen in 

Oost-Vlaanderen. Vooral in de leeftijdscategorie 0-

24 jaar (12,7 %) en ouder dan 65 (20,7 %) genieten 

inwoners een verhoogde tegemoetkoming. 

 

(Equivalent) Leefloon 

 

Het ontvangen van een (equivalent) leefloon is een 

andere indicator. Een (equivalent) leefloon wordt 

toegekend aan personen die niet over voldoende 

bestaansmiddelen beschikken. Door dat leefloon 

krijgen die personen een minimum bedrag dat 

nodig is om te overleven. 

 

Het aantal inwoners met een leefloon kende een 

piek in 2020, maar daalde in 2021 opnieuw. 

Omwille van de coronacrisis werden een aantal 

inwoners afhankelijk van een uitkering. Deze 
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dossiers moesten door de uitkeringsinstellingen 

opgestart worden. In afwachting kregen de 

uitkeringsgerechtigden leefloon toegekend. 

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Leefloners en equivalent leefloners  

 

Over de laatste 5 jaar zien wel een stijging. In Oost-

Vlaanderen zien we ook deze stijgende trend. Deze 

stijging is niet verwonderlijk omdat het aantal 

inwoners ook gestegen is. Het aantal leefloners is 

gestegen van 413 leefloners in 2016 naar 478 in 

2021. Daarnaast speelt de langere levensduurte 

een rol. De stijging kan ook verklaard worden door 

de stijging van de woonkost. 

 

De categorieën die het meeste van een (equivalent) 

leefloon genieten zijn: personen van de 

leeftijdscategorie 18-64 jaar, vrouwen, 

alleenstaanden en personen met een gezin ten 

laste. Het aandeel personen dat geniet van een 

(equivalent) leefloon verschilt ook naargelang de 

herkomst. In Beveren is 0,30 % van de inwoners dat 

een (equivalent) leefloon krijgt Belg. In het Vlaams 

Gewest is dat 0,25 %. Maar liefst 24 % van de 

(equivalent) leefloontrekkende in Beveren vindt 

zijn herkomst buiten de Europese Unie. In het 

Vlaams Gewest is dat 20,5 %.  

 

Energie-armoede 

 

Personen zitten in een situatie van energie-

armoede als ze hun energiefactuur niet kunnen 

betalen. Eén van de parameters om energie-

armoede te meten is aan de hand van de installatie 

van een budgetmeter. Met die meter kunnen 

personen enkel gebruik maken van de elektriciteit 

waarvoor ze vooraf betaalden. 

 

In Beveren waren er in 2021 minder huishoudens 

met een budgetmeter (per 1 000 huishoudens) ten 

opzichte van het gemiddelde in Oost-Vlaanderen 

(14,4 t.o.v. 15,6). Tegenover 2017 kent Beveren een 

stijging van 13,6 naar 14,4 huishoudens per 1 000 

huishoudens. Gemiddeld genomen is er in Oost-

Vlaanderen een daling van 18 naar 15,6. 

 

In 2021 werden bij de Lokale Advies Dienst (LAC) 

290 dossiers opgesteld over gas  of elektriciteit. Als 

de elektriciteitsleverancier een inwoner wil 

afsluiten, moet deze eerst langs de LAC passeren. 

Zij onderzoeken de situatie en nemen de 

uiteindelijke beslissing. 

 

Door de huidige situatie met stijgende 

energieprijzen is energie-armoede een 

problematiek om in het oog te houden. Sinds de 

Oekraïne-crisis zijn de energieprijzen enorm 

gestegen. Dat plaatst personen die al in een 

benarde situatie zitten nog meer in een risico-

situatie. Het kan zijn dat personen die voordien 

geen problemen hadden, die nu wel krijgen. Dit zal 

dan resulteren in een stijging van het aantal 

dossiers bij de LAC. 

 

2. KINDEROPVANG 

 

Het wordt voor ouders steeds moeilijker om in onze 

huidige werkcultuur werk en gezin te combineren. 

Door kinderopvang wordt het voor gezinnen 

waarin beide ouders werken eenvoudiger om werk 

en gezin te combineren.  

 

Uit de burgerbevraging van de Vlaamse Overheid 

blijkt dat 76 % van de inwoners tevreden is over de 
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kinderopvang. Gemeente Beveren werkt op twee 

pijlers : ten eerste kinderopvang in eigen beheer via 

Windekind en ten tweede via verschillende private 

kinderopvanginitiatieven die kunnen rekenen op 

ondersteuning van de dienst Onderwijs en 

kinderopvang.  

 

Windekind wordt georganiseerd door OCMW 

Beveren. Zij vangen kinderen uit voorrangsgroepen 

en kinderen die dringende opvang nodig hebben 

op. In 2021 kwamen 52 van de 185 kinderen uit 

voorrangsgroepen of hadden nood aan dringende 

opvang. Als een kinderopvang minstens 20 % van 

haar capaciteit besteedt aan kinderen uit 

voorrangsgroepen, krijgen zij hiervoor een subsidie 

van Kind en Gezin. Dat betekent dat zowel 

Windekind als andere kinderopvanginitiatieven 

voor een subsidie in aanmerking komen.  

 

Windekind heeft op dit moment plaats voor 78 

kinderen. Toch is er een tekort. Dat tekort zal 

opgevuld worden met de nieuwbouw op het 

Gravenplein. Dat geeft Windekind de kans om de 

noden van voorrangsgroepen nog meer in te vullen.  

 

Naast Windekind zijn er nog andere 

kinderopvanginitiatieven in Beveren en haar 

deelgemeenten. Zo zijn er verschillende private 

initiatieven zoals ’t Ballonneke in Beveren en ’t 

Nijntje in Vrasene. Er is ook een aanbod voor- en 

naschoolse opvang dat georganiseerd wordt door 

de scholen.  Al die initiatieven kunnen van de 

gemeente een subsidie ontvangen via de dienst 

Onderwijs en kinderopvang.  

 

In zowel Windekind als in de andere 

kinderopvanginitiatieven heerst een tekort aan 

gekwalificeerd personeel. Daarnaast is de wettelijk 

verankerde begeleider-kinderratio in België één 

van de hoogste in Europa. In België rekenen zij 1 

begeleider per 8 à 9 kinderen. In de praktijk is dit 

moeilijk haalbaar.  

 

Corona check 

 

De coronacrisis had ook een impact op 

kinderopvang. Zo werd de ouders gevraagd om hun 

kinderen zo veel als mogelijk thuis te houden. Dat 

was niet mogelijk voor alle ouders. Ouders die in de 

zorg werken moesten kunnen blijven werken en 

hadden dus een hoge nood aan kinderopvang. 

Daarnaast gingen de meeste 

kinderopvanginitiatieven, met uitzondering van 

Windekind, voor een aantal maanden dicht. Door 

beide maatregelen waren er minder kinderen 

aanwezig en moest Windekind kinderen uit andere 

kinderopvanginitiatieven opvangen als hier een 

nood aan was.  

 

3. HUIS VAN HET KIND 

 

Het unieke aan een Huis van het Kind is dat het een 

brug vormt tussen opvoeden en opgroeien en de 

verschillende levensdomeinen die eraan gelinkt 

zijn. Gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, 

huisvesting, inkomen en welzijn spelen een 

belangrijke rol voor gezinnen met kinderen. Ook 

een laagdrempelige toegang tot cultuur, sport en 

vrije tijd zou een basisrecht voor iedereen moeten 

zijn. Inzetten op gezondheid, het welbevinden en 

de kansen van gezinnen, is een opdracht van velen. 

Dankzij de Huizen van het Kind kunnen 

verschillende overheden, organisaties en 

vrijwilligers de krachten bundelen en gezinnen nog 

beter ondersteunen. Ouders kunnen er terecht met 

al hun vragen betreffende hun kind(eren).  

 

In deze legislatuur staat de verdere uitbouw van het 

Huis van het Kind op de agenda.  

 

4. OUDERENZORG 

 

Zorgpunt Waasland 

 
Sinds 1 januari 2019 werd de tak woon- en 

thuiszorg van het lokaal bestuur overgedragen aan 

Zorgpunt Waasland. Deze organisatie werd 

opgericht door de OCMW’s van Beveren, Kruibeke, 

Sint-Niklaas en Zwijndrecht. Onder Zorgpunt 

Waasland vallen 12 woonzorgcentra. De 

organisatie omvat ook nog 5 dienstencentra, 

honderden serviceflats en bejaardenwoningen, 3 

dagcentra en een centrum voor mensen met een 

beperking. Daarnaast bieden zij hulp aan huis voor 

alle senioren maar ook aan alleenstaanden en alle 

gezinnen die hulp nodig hebben.  
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Zorgpunt Waasland heeft 3 dienstencentra in 

Beveren: 

• dienstencentrum De Beuken in Beveren; 

• dienstencentrum Den Birkenblok in 

Vrasene; 

• dienstencentrum De Rui in Haasdonk. 

 

Zorgpunt Waasland biedt op 4 locaties in Beveren 

assistentieflats: 

• assistentieflats De Beuken in Beveren; 

• assistentieflats Peerkenshof in Haasdonk; 

• assistentieflats Cruynaershof in Vrasene; 

• assistentieflats Hof ter Noten in Beveren. 

 

Naast het aanbod van Zorgpunt Waasland is er een 

privé aanbod van seniorenwoningen aanwezig in 

Beveren: 

• seniorenwoningen Hof Van Nespen in 

Haasdonk; 

• seniorenwoningen in Kallo. 

 

In het dagverzorgingscentrum De Sloester in 

Beveren biedt Zorgpunt Waasland dagopvang aan 

zorgbehoevende personen aan. 

 

Als thuis wonen niet meer mogelijk is, kunnen 

ouderen en (jongere) hulpbehoevenden die zware 

zorg nodig hebben, voor korte of lange termijn 

terecht in 5 woonzorgcentra van Zorgpunt 

Waasland in Beveren: 

• woonzorgcentrum en kortverblijf De 

Notelaar in Beveren; 

• woonzorgcentrum en kortverblijf Briels in 

Melsele; 

• Woonzorgcentrum Boeyé – Van Landegem 

in Kallo; 

• woonzorgcentrum en kortverblijf Huize 

Linde in Haasdonk; 

• woonzorgcentrum en kortverblijf Huize 

Elisabeth in Vrasene. 

 

In Beveren zijn er 4 niet-gemeentelijke residenties 

voor ouderen: 

• Vives vzw – Heilige familie in Kieldrecht; 

• residentie Meulenberg in Beveren; 

• residentie Grootenbosch in Beveren; 

• residentie Torenzicht in Verrebroek. 

 

De tevredenheid over voorzieningen, in het 

algemeen, is hoog in Beveren (62,3 % is eerder tot 

zeer tevreden). Ook de bejaardenvoorzieningen 

vallen daaronder. De inwoners zijn ook zeer 

tevreden over de bereikbaarheid van 

bejaardenvoorzieningen. In Verrebroek ligt de 

tevredenheid wel lager dan in Beveren-centrum en 

Melsele. Dat kan verklaard worden door het feit dat 

er geen gemeentelijke en een eerder beperkt 

privaataanbod aan assistentiewoningen wordt 

aangeboden in Verrebroek.  

 

5. PERSONEN MET EEN BEPERKING 
 

 

Bron: provincies.incijfers.be - personen erkend door DG 

Personen met een handicap per 1.000 inwoners 18+ jaar - 

Beveren 

 
In Beveren is het aantal personen met een 

beperking (18+ jaar) min of meer stabiel gebleven 

doorheen de jaren.  

 

Hierboven werd al aangekaart dat Zorgpunt 

Waasland een centrum voor mensen met een 

verstandelijke beperking in haar patrimonium 

heeft: De Bron. In De Bron is er plaats voor 38 

permanente bewoners. 15 personen kunnen er 

terecht voor dagopvang. Daarnaast heeft De Bron 

plaats voor 4 personen met een beperking die 

begeleid zelfstandig wonen. Als personen met een 

beperking nog thuis wonen, kunnen zij ook bij De 

Bron terecht voor een kortverblijf als het even niet 

meer gaat. Daarvoor zijn 2 plaats voorzien. 

 

Daarnaast kunnen personen met een beperking 

terecht in dagcentrum NAH De Stroom in Beveren. 

Het centrum is voornamelijk gericht op volwassen 

personen met een niet aangeboren hersenletsel 

(NAH) en/of een degeneratieve, cognitieve stoornis. 
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De Stroom en De Bron worden beide gesubsidieerd 

door het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap. 

 

Naast het aanbod van Zorgpunt Waasland kunnen 

volwassenen met een beperking terecht in private 

opvanginitiatieven. VZW De Klaproos is een tehuis 

en dagcentrum, met een beperkte mogelijkheid tot 

kortverblijf. Katarinahof biedt ondersteuning aan 

zowel volwassenen als kinderen en jongeren met 

een beperking. 

 

6. GEZONHEID BEVOLKING 
 

Chronische ziektes 

 

In 2020 had 11,7 % van de inwoners van Beveren 

een chronische aandoening. In het Vlaams Gewest 

had 12,4 % van de bevolking een chronische 

aandoening. Hiermee doet gemeente Beveren 

beter dan het Vlaams Gewest. 

 

Diabetes 

 

In 2019 had 6,2 % van de inwoners in Beveren 

diabetes. In het Vlaams Gewest zijn dat er 6,1 %. In 

zowel Beveren als in het Vlaams Gewest is het 

aantal personen met diabetes toegenomen de 

laatste jaren. 

 

Dementie 

 

Gemeente Beveren is een dementievriendelijke 

gemeente. Beveren wil dementie bespreekbaar 

maken via verschillende initiatieven. Ze 

ondersteunt niet alleen personen met dementie, 

maar ook de personen eromheen (familie en 

mantelzorgers). Zij kunnen bijvoorbeeld gebruik 

maken van een dementiecoach. Gemeente Beveren 

organiseert dementievriendelijke activiteiten zoals 

bijvoorbeeld een praatcafé en buddywerking voor 

personen met jongdementie. 

Tegen 2035 zullen er mogelijks liefst 1 496 personen 

met dementie in Beveren wonen. Ten opzichte van 

2018 is dat een stijging van 56,5 %.  

 

Kankerscreening 

 

Het doel van een kankerscreening is het 

vroegtijdig ontdekken van kanker. Op die manier 

kan de aandoening in een vroeg stadium 

behandeld worden. In België zijn er momenteel drie 

algemene bevolkingsonderzoeken: 

• borstkanker; 

• darmkanker; 

• baarmoederhalskanker.  

 

Inwoners van Beveren laten zich meer screenen op 

kanker dan de inwoners van het Vlaams Gewest. 

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - totale dekkingsgraad - 2020 - Beveren 

 

Eerstelijnsgezondheidszorg  

 

De tandarts en de huisarts behoren tot de 

eerstelijnsgezondheidszorg. 77,5 % van de 

inwoners van Beveren is tevreden over de 

bereikbaarheid van de huisarts of tandarts in hun 

buurt. 

 

Mondhygiëne is niet voor alle inwoners een 

prioriteit. Personen in armoede gaan (meestal) niet 

elk jaar naar de tandarts. 23,7 % van de inwoners 

gaat niet naar de tandarts.  

 

Naar de huisarts gaan als men ziek is, is ook geen 

evidentie voor alle inwoners van Beveren. 84,1 % 

van de inwoners gaat minstens 1 keer per jaar op 

bezoek bij de huisarts.  

 

In 2018 waren er in Beveren 1 823 patiënten per 

huisartsenpraktijk. In Oost-Vlaanderen waren dat 

er 1 513. Sinds 2003 is het aantal patiënten per 

huisartsenpraktijk in Beveren meer dan 

verdubbeld. Het aantal inwoners is gestegen maar 

het aantal huisartsenpraktijken deed dat niet. Er is 

een tekort aan huisartsen. 
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Om dat tekort op te vullen sloegen de gemeenten 

Beveren en Zwijndrecht de handen in elkaar voor 

de oprichting van een wijkgezondheidscentrum. 

Dat centrum zal voor mensen in armoede de 

drempel om naar de dokter te gaan verlagen. 

 

De huisartsenwachtpost biedt voor de inwoners 

van Beveren de mogelijkheid gebruik te maken van 

medische hulp tijdens het weekend en feestdagen. 

 

7. HULP SOCIAAL HUIS 
 

Het aantal dossiers dat bij het bijzonder comité 

voor de sociale dienst werd voorgelegd fluctueert 

doorheen de jaren. In 2021 werden 7 686 dossiers 

voorgelegd. De coronacrisis had in mindere mate 

een invloed op het aantal dossiers. Er kwamen wel 

veel vragen binnen maar deze leidden niet allemaal 

tot een dossier. De coronacrisis had wel een invloed 

op de werking en het klantencontact. Door de 

lockdowns was contact met de klanten namelijk 

niet mogelijk. 

 

 
Bron: Administratieve nota -  stuurkaart Sociaal Huis 

 

In 2021 waren er gemiddeld 40 nieuwe intakes per 

maand. Dat is 15 % lager dan het maandelijks 

gemiddelde in 2020.  

 

In 2021 is er dan weer wel een stijging van het 

aantal personen op de wachtlijst voor 

schuldhulpverlening. De dossiers zijn complexer 

waardoor ze langer duren. Dat laat weinig ruimte 

om nieuwe dossiers op te starten.  

 

8. SOCIALE HUISVESTING 
 

De Beverse huizenmarkt is verzadigd. De koop- en 

huurprijzen zijn gestegen. Het is dan ook moeilijk 

een betaalbare (huur)woning te vinden. Sommige 

inwoners kunnen op de private markt geen woning  

huren. Zij wenden zich dan tot een sociale woning. 

 

Sociale huisvestiging is een gewestelijke materie. In 

Beveren is er een tekort aan sociale woningen. Dit 

is een tendens die zich in heel Vlaanderen 

voordoet. De wachttijden kunnen oplopen tot wel 7 

jaar. In Beveren stelt de sociale 

huisvestigingsmaatschappij GMHB en het Sociaal 

Verhuurkantoor woningen ter beschikking. In 

Beveren zijn per 100 huishoudens 6,7 sociale 

woningen ter beschikking. Dit ligt boven het 

Vlaamse (6,3) en Oost-Vlaamse (6,4) gemiddelde.  

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - Sociaal wonen - Beveren 

 

In 2021 waren er 1 245 huurder van een sociale 

woning in Beveren. Nog eens 1 357 stonden op de 

wachtlijst. De wachttijden bedroegen toen 

ongeveer 4 jaar.  

 

Gemeente Beveren erkent deze sociale woonnood. 

Ze wil in samenwerking met o.a. de Gewestelijke 

Maatschappij voor Huisvesting (GMHB) het aanbod 

van sociale huur- of koopwoningen uitbreiden. De 

GMHB heeft 3 projecten gepland in Beveren: 

• 14 huurappartementen in Melsele; 

• 12 koopwoningen in Kallo; 

• 12 koopwoningen en 56 

huurappartementen in Beveren. 

 

Daarnaast zijn er 2 projecten van de GMHB in 

Beveren in opbouw: 

• 81 huurappartementen in Beveren; 

• 23 huurappartementen in Melsele.  
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Aandachtspunten: 

 

• Er zijn meer vroegtijdige schoolverlaters in 

Beveren t.o.v. het Vlaams Gewest. 

• Het merendeel van de werklozen in Beveren 

zijn laaggeschoold. 
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1. ONDERWIJSAANBOD 
 

Gemeente Beveren heeft een breed scala aan 

onderwijs, verspreid over al haar deelgemeenten. 

Inwoners kunnen kiezen tussen gemeentelijk, 

gemeenschaps- of vrij onderwijs. 92 % van de 

inwoners van Beveren zijn tevreden over het 

onderwijs.  

 

2. BASISONDERWIJS 
 
In gemeente Beveren zijn er 25 scholen die 

basisonderwijs aanbieden. Het basisonderwijs 

omvat zowel het kleuter- als het lager onderwijs. 

80,5 % van de inwoners van Beveren is tevreden 

over het aanbod basisonderwijs.  

 
Kleuteronderwijs (2,5 tot 6 jaar) 

 

Kwaliteitsvol en breed kleuteronderwijs heeft een 

groot effect op de toekomst van kinderen. Dat heeft 

ook implicaties op het welzijn in de gemeente. 

 

In 2021 zaten er 1 765 leerlingen in het 

kleuteronderwijs. Tien jaar eerder (in 2011) liepen  

1 755 leerlingen school in het kleuteronderwijs. Dat 

is een kleine stijging van 0,6 %. In het Vlaams 

Gewest daalde het aantal leerlingen in het 

kleuteronderwijs over een periode van tien jaar. 

Daar is een daling van 0,9 % waar te nemen. 

Beveren doet het beter dan het Vlaams Gewest. Er 

moet opgemerkt worden dat het aantal leerlingen 

in het kleuteronderwijs de laatste 6 jaar een daling 

kent in gemeente Beveren. Deze trend doet zich 

ook voor in het Vlaams Gewest. 

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - leerlingen - Beveren 

 

 

 

Lager onderwijs (6 tot 12 jaar) 

 

In 2021 zaten er 3 189 leerlingen in het lager 

onderwijs. Tien jaar eerder waren dat er nog maar 

2 784. Dat komt neer op een stijging van 14,5 %. In 

het Vlaams Gewest steeg het aantal leerlingen in de 

afgelopen 10 jaar ook met 14,5 %. 

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - leerlingen - Beveren 

 

Buitengewoon basisonderwijs 

 

Kinderen van 3 tot 12 met bijzondere noden 

kunnen terecht in het buitengewoon 

basisonderwijs. Die bijzondere of speciale nood is 

aanwezig omwille van: 

• een lichamelijke of geestelijke beperking; 

• ernstige gedragsproblemen; 

• ernstige leerstoornissen. 

 

In gemeente Beveren organiseert BuLO Sint-Rafaël 

buitengewoon basisonderwijs. Voor het komende 

schooljaar (2022-2023) is er plaats voor 190 

leerlingen.   

 

3. SECUNDAIR ONDERWIJS (12 TOT 18 

JAAR) 

 

In 2021 zaten er 3 525 leerlingen in het secundair 

onderwijs. In 2011 waren dat er 3 493. Het aantal 

leerlingen in het secundair onderwijs in Beveren is 

met 0,9 % gestegen. In het Vlaams Gewest is het 

aantal leerlingen in het secundair onderwijs met 

4,1 % gestegen.  

 

De Beverse secundaire scholen hebben een hoge 

aantrekkingskracht voor leerlingen van buiten de 

eigen gemeente. 57 % van de leerlingen in de 

Beverse secundaire scholen wonen in Groot-
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Beveren. 15 % van de leerlingen in Zwijndrecht, 

7,3 % in Kruibeke, 5,5 % in Sint-Niklaas en 4,8 % in 

Sint-Gillis-Waas.  

 

 
Bron: provincies.incijfers.be - leerlingen secundair 

onderwijs - WP - Beveren 
 

Tegen 2024 zou het secundair onderwijs in Beveren 

een capaciteitstekort van 700 plaatsen kennen. Dit 

is een prognose. Er werd de voorbije jaren ingezet 

op het verhogen van de capaciteit in het secundair 

onderwijs. In 2018 kreeg de gemeente voor het 

eerst financiële steun van de Vlaamse Overheid in 

de vorm van de capaciteitsuitbreidingsmiddelen. 

Deze middelen werden verdeeld over 3 scholen. In 

2022 kreeg gemeente Beveren opnieuw middelen. 

De capaciteitsuitbreidingsmiddelen worden 

voornamelijk gebruikt om bij te bouwen en zo meer 

capaciteit te creëren.  

 

GTI Beveren  

 

Het Gemeentelijk Technisch Instituut of GTI 

Beveren behoort tot de Scholengemeenschap van 

het Vrij en Gemeentelijk secundair onderwijs 

Beveren en Bazel. In het GTI kunnen er in totaal 950 

leerlingen school lopen. GTI Beveren is een STEM-

school die met de modernste technieken en in 

nauwe samenwerking met bedrijven hoogwaardig 

onderwijs aanbiedt.  

 

Aan de gebouwen van GTI Beveren worden tijdens 

deze legislatuur (2020-2025) infrastructurele 

aanpassingen gerealiseerd, dit om de capaciteit te 

behouden of te verhogen waar nodig.  

 

Vanaf het schooljaar 2022-2023 breidt het 

studieaanbod van het GTI uit met 1A Latijn en 1A 

economie-wetenschappen.  

 

Sint-Maarten scholencampus 

 

De Sint-Maarten scholencampus bestaat uit een 

midden- en bovenschool. De Sint-Maarten Campus 

Middenschool biedt de eerste graad secundair 

onderwijs aan (eerste en tweede middelbaar). De 

Sint-Maarten Campus Bovenschool biedt een 

tweede en derde graad aan. Daarnaast kunnen 

leerlingen in de campus Bovenschool ook een 

zevende jaar volgen. De volledige Sint-Maarten 

school maakt, net als het GTI, deel uit van de 

Scholengemeenschap van het Vrij en Gemeentelijk 

secundair onderwijs Beveren en Bazel. 

Het studieaanbod van het Sint-Maarten gaat van 

BSO tot en met ASO.  

 

Koninklijk Atheneum 

 

Een laatste secundaire onderwijsinstelling in de 

gemeente is het Koninklijk Atheneum (KA). Het KA 

maakt deel uit van het gemeenschapsonderwijs 

(GO!). De leerlingen kunnen er onderwijs genieten 

van de eerste tot en met de derde graad. 

 

4. VOLWASSENE ONDERWIJS 

 
In gemeente Beveren is er een uitgebreid aanbod 

volwassenenonderwijs. Je kan terecht bij het 

Centrum Basiseducatie (CBE), bij het Centrum voor 

volwassenenonderwijs (CVO) LBC-NVK, bij CVO 

Focus en bij CVO Groeipunt. In 2020 maakten 682 

personen gebruik van het aanbod 

volwassenenonderwijs.  

 

5. KUNSTACADEMIE BEVEREN 

 
In de Kunstacademie kunnen kinderen en 

volwassenen terecht voor verschillende 

kunstopleidingen zoals muziek, dans, woord, etc. 

De hoofdschool is gevestigd in Beveren maar 

daarnaast zijn er nog vestigingen in Bazel, 

Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Kruibeke, Melsele, 

Vrasene en Zwijndrecht. 

 

6. BREDE SCHOOL 
 
Een brede school is een samenwerkingsverband 

tussen verschillende sectoren die werken aan een 

brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op 
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school, met als doel maximale 

ontwikkelingskansen voor alle kinderen en 

jongeren. In gemeente Beveren zorgen de 

Sportdienst, de Kunstacademie, de school, de 

ouders en lokale organisaties voor een aanbod. Het 

aanbod is nu nog beperkt en daar wil de gemeente 

op inzetten.  

 

Door de coronacrisis lagen de activiteiten van de 

brede school stil. In het najaar van 2022 worden de 

activiteiten heropgestart.  

 

7. SCHOOLSE VERTRAGING EN 
VROEGTIJDIGE SCHOOLVERLATERS 

 
Volgens het SDG-rapport ligt de lat op de Beverse 

secundaire scholen vaak hoger dan in soortgelijke 

onderwijsinstellingen, waardoor de slaagkansen 

lager liggen. 

 

Als de slaagkansen lager liggen kan dit resulteren in 

leerlingen met schoolse vertraging. Dat kan gaan 

over leerlingen die hun jaar moeten overdoen maar 

er zijn ook andere vormen waarin een leerling kan 

achterlopen op leerlingen in zijn of haar jaar.  

 

Als leerlingen één of meerdere jaren opnieuw 

doorlopen kan dat tot gevolg hebben dat zij hun 

secundaire schoolcarrière niet afronden voor hun 

18 jaar. Het kan ook dat leerlingen zich meer 

aangetrokken voelen door de arbeidsmarkt en de 

kansen die het voor hen biedt. Dat zijn twee 

factoren die de kans op het vroegtijdig verlaten van 

de school verhogen.  

 

Zowel schoolse vertraging als vroegtijdige 

schoolverlaters vormen een moeilijk 

maatschappelijk probleem. Beiden kunnen leiden 

tot een verminderde kans op tewerkstelling, wat op 

zijn beurt de kans op armoede vergroot. Daarom 

moet bijzondere aandacht besteed worden aan 

schoolse vertraging en vroegtijdige 

schoolverlaters.  

 

Op het vlak van leerlingen met schoolse vertraging 

doet gemeente Beveren beter dan het Vlaams 

Gewest. Beiden kennen wel een daling van 2011 tot 

2021 maar de cijfers van gemeente Beveren liggen 

beduidend lager. 

 

 
Bron: Jouw resultaten | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be) 

 

Op het vlak van leerlingen die de school vroegtijdig 

verlaten, doet gemeente Beveren het slechter dan 

het Vlaams Gewest. Beide kennen sinds 2010 een 

daling, maar de cijfers van Beveren liggen veel 

hoger. Een mogelijke verklaring hiervoor, is de 

nabijheid van de haven. Zoals eerder vermeld, 

kunnen leerlingen zich meer aangetrokken voelen 

tot de arbeidsmarkt.  

 

 
Bron: Jouw resultaten | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be) 

 

Sommige scholen bieden deeltijdsonderwijs aan. 

Dat wil zeggen dat een leerling 2 dagen in de week 

naar school gaat en 3 dagen in de week werkt in een 

bedrijf naar keuze.  

 

Duaal leren kan ook een oplossing bieden. Daarbij 

zijn de leerlingen verbonden aan een bedrijf waar 

zij op de werkvloer de mogelijkheid krijgen om te 

leren. Het GTI biedt de mogelijkheid tot duaal leren 

aan. 
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8. ONDERWIJS EN KANSARMOEDE 
 
De onderwijskansarmoede-indicator bedroeg in 

2021 in gemeente Beveren 0,69 op 4. Dit betekent 

dat gemiddeld gezien kinderen in het onderwijs in 

Beveren net niet aan 1 kansarmoede-indicator van 

de 4 voldoen. Die indicatoren zijn: 

• thuistaal niet-Nederlands; 

• laag opleidingsniveau moeder; 

• ontvangen van een schooltoelage; 

• wonend in een buurt met hoge mate van 

schoolse vertraging. 

 

De onderwijskansarmoede-indicator bedroeg in 

het Vlaams Gewest 0,99. Gemeente Beveren doet 

het dus beter. 

 

In het Sociaal Huis heeft men ook een 

jongerenwerking voor leefloongerechtigde 

studenten en voor andere jongeren in armoede. 

Hier wordt samengewerkt met de scholen in het 

kader van de bekendmaking van het Sociaal Huis.  

 

Gemeente Beveren zorgt ervoor dat onderwijs zo 

goedkoop mogelijk aangeboden wordt. Gezinnen 

die in Beveren wonen die het toch nog moeilijk 

hebben bij het betalen van de schoolrekeningen 

kunnen terugvallen op financiële steun vanuit 

gemeente Beveren via het Schoolparticipatiefonds. 

 

Het blijft niet enkel bij financiële steun. Er lopen 

projecten in het basisonderwijs rond sociaal-

emotionele begeleiding. Daarnaast zijn er nog 

andere initiatieven zoals de schoolbuddy’s, de 

huiswerkbegeleiders en de brugfiguren.  

 

De inzet van huiswerkbegeleiders is min of meer 

een gelijkaardig project opgezet door het Sociaal 

Huis Beveren. Zij zijn er om de kinderen te helpen 

met hun schoolwerk.  

 

Brugfiguren zijn personen die een verbinding 

vormen tussen ouders en de school. Zij staan elke 

schooldag aan de schoolpoort en helpen ouders 

met de taal, met het invullen van papieren, …. 

Brugfiguren zijn op dit moment actief in de 

Centrumschool, maar het doel is om dit ook te 

implementeren in andere scholen. In september 

2022 breidt het project uit naar Basisschool De 

Bever.  

 

9. CORONA CHECK 

 
Door de coronacrisis moesten scholen 

overschakelen naar afstandsonderwijs. Voor 

kwetsbare leerlingen en in functie van contacten 

voorzagen scholen laptops.  

 

De coronacrisis zorgde zo voor een digisprong. Een 

kwaliteitsvolle ICT-infrastructuur werd 

geïmplementeerd in alle facetten van het 

onderwijs. De digisprong betekent dat alle 

leerlingen vanaf het vijfde leerjaar een laptop of 

ander toestel tot hun beschikking krijgen, dat 

leerkrachten een ICT-opleiding krijgen, …. 

 

Als de scholen heropenden werd maximaal ingezet 

op het aanpassen van lokalen zodat zij aan de 

regels voldeden. Beschermingsmaterialen, zoals 

mondmaskers, werden aangekocht en 

looprichtingen ingevoerd. 

 

10. BEREIKBAARHEID 
 

Uit de burgerbevraging ‘leefkwaliteit’ bleek dat 

77,7 % van de inwoners eerder tot zeer tevreden is 

over de bereikbaarheid  van de 

onderwijsvoorzieningen. Dat is belangrijk omdat 

dagelijks duizenden leerlingen in Beveren school 

lopen.  

 

Leerlingen pendelen niet alleen naar Beveren maar 

ook uit Beveren. Dat kan met de auto, het openbaar 

vervoer, de (elektrische) fiets en zelfs te voet. 

 

In het basisonderwijs is de pendelstroom het 

laagst. Er wordt in de meeste gevallen gekozen 

voor een onderwijsinstelling in de buurt. Zo komen 

4 711 van de 5 138 leerlingen in Beverse scholen uit 

de gemeente zelf.  

 

In het secundair onderwijs is de pendelstroom 

groter dan die in het basisonderwijs. 2 255 van de 

3 525 leerlingen in de Beverse secundaire scholen 

zijn afkomstig uit Beveren zelf. 
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Omdat gemeente Beveren geen hoger of 

universitair onderwijs aanbiedt, is de 

pendelstroom uit Beveren hier maximaal.  

 

11. OPLEIDINGSNIVEAU INWONERS 

 
Het opleidingsniveau van de inwoners heeft 

gevolgen voor hun tewerkstelling. Als er voldoende 

werk is en de economie draait, vinden 

laaggeschoolden makkelijk werk. Als de economie 

daalt en er minder tewerkstelling is, vallen zij als 

eersten uit. Zo hebben laaggeschoolden meer kans 

om in armoede te belanden. 

 

 
Bron: Jouw resultaten | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be) 

 

In gemeente Beveren zijn er opmerkelijk meer 

laaggeschoolde werklozen. In het Vlaams Gewest 

is het grootste aandeel werklozen ook 

laaggeschoold, maar het verschil met de andere 

opleidingsniveaus is kleiner dan in Beveren. 
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Aandachtspunten 

 

• 53,1 % van de inwoners is het afgelopen jaar 

nooit in een bibliotheek geweest. 

• Senioren willen een ruimer aanbod aan  

georganiseerde activiteiten.  

• De sportparticipatie van de inwoners van 

Beveren is hoger dan die in het Vlaams 

Gewest. 
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Het gemeentelijk vrijetijdsbeleid moet een middel 

zijn om d-integratie, sociale cohesie en 

verbondenheid tussen inwoners te bevorderen. 

Vooral die verbondenheid tussen de inwoners is 

belangrijk voor de gemeente. Vandaar de slogan: 

“Beveren Verbindt”. Het welzijn van de inwoners 

staat centraal. Daarom zet Beveren sterk in op het 

vrijetijdsaanbod voor alle inwoners. 

 

1. BIBLIOTHEEK 

 
53,1 % van de inwoners geeft aan het afgelopen 

jaar (bevraging 2020) nooit een bibliotheek in hun 

eigen buurt bezocht te hebben. Dat is verrassend 

omdat inwoners van Beveren en al haar 

deelgemeenten in verschillende bibliotheken 

terecht kunnen, namelijk: 

• Bib Beveren (Hoofdbibliotheek) 

• Bib Beveren Nieuwe Parochie 

• Bib Haasdonk 

• Bib Kallo 

• Bib Kieldrecht 

• Bib Melsele 

• Bib Verrebroek 

• Bib Vrasene 

• Bibliotheek Heemkundige Kring “Het land 

van Beveren” 

 

In de hoofdbibliotheek kunnen de inwoners 

genieten van een uitgebreidere dienstverlening 

dan in de bibliotheken in de deelgemeenten. Zo 

biedt de hoofdbibliotheek een ruimer aanbod, 

langere openingsuren en worden er activiteiten in 

het kader van lees- en cultuurbevordering 

georganiseerd. De openingsuren van de 

hoofdbibliotheek zullen uitgebreid worden. Er 

wordt een systeem van zelfbediening ingevoerd 

waardoor de bib in de voormiddag onbemand zal 

kunnen openen. Daarnaast werken 

hoofdbibliotheek en bibliotheken in de 

deelgemeenten samen zodat alle inwoners kunnen 

genieten van een uitgebreid aanbod. 

 

De bibliotheek draagt ook zijn steentje bij in de 

strijd tegen kansarmoede. Uit de demografische 

analyse blijkt dat het aantal eenoudergezinnen 

licht gestegen is en dat de samenstelling van de 

bevolking diverser wordt. Het voorgaande 

onderdeel – ‘zorg en opvang’ – leerde ons dan weer 

dat het aantal inwoners in armoede gestegen is. 

Dat zijn allemaal doelgroepen van de bibliotheek, 

want ook zij hebben recht op een cultuur aanbod.  

 

De bibliotheek biedt ook wisselcollecties aan 

kinderopvangdiensten en woon-zorgcentra aan. 

Daarnaast wordt er voorgelezen voor senioren in 

woonzorgcentra. Beide projecten werden echter on 

hold geplaatst wegens de coronacrisis. Eind 2021 

werden deze terug geactiveerd. 

 

2. CULTUUR 

 
Gemeente Beveren vindt het belangrijk dat alle 

inwoners gebruik kunnen maken van het 

cultuuraanbod. CC Ter Vesten is de hoofdaanbieder 

van professioneel cultuuraanbod in Beveren. 

Inwoners kunnen er terecht voor dansoptredens, 

muziekshows, ... Voor de coronacrisis (2019) 

verkocht CC Ter Vesten 22 509 tickets. In datzelfde 

jaar had CC Ter Vesten 2 197 abonnees. In 2020 en 

2021 kende de verkoop een sterke daling door de 

coronapandemie en bijhorende maatregelen. 

 

Gemeente Beveren zet in op cultuureducatie van 

van jong en oud. Cultuureducatie vormt ook de 

rode draad in het levenslang leren.  

 

Het cultuurbeleid in gemeente Beveren heeft oog 

voor wat in de ruimere regio gebeurt en stemt zich 

hierop af. Met initiatieven zoals Beveren Zomert en 

het straattheaterfestival wordt een cultuuraanbod 

voorzien voor het bredere publiek.  

 

3. ERFGOED 

 
Beveren is in het bezit van waardevol erfgoed op 

haar grondgebied. Op dit moment (in 2022) zijn er 

in Beveren 27 erfgoedobjecten die door 

monumentenwacht Vlaanderen beschermd 

worden.  

 

Hof Ter Welle is het oudste burgerlijke gebouw in 

Beveren met een rijke geschiedenis. Daarom werd 

Hof Ter Welle in 2017 ingericht als erfgoedhuis. In 

Hof Ter Welle wordt de gemeentelijke 

kunstcollectie tentoongesteld. Je vindt er ook de 
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museale collectie van gemeente Beveren en de 

erfgoedbibliotheek. 

 

4. EVENEMENTEN 

 
Gemeente Beveren organiseert het hele jaar door 

tal van evenementen voor het brede publiek.  

 

Elk jaar vinden de Beverse Feesten plaats. Door de 

coronacrisis kon het evenement twee zomers lang 

niet doorgaan.  

 

5. (LABEL) KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE 
 

Gemeente Beveren is een kindvriendelijke 

gemeente. Concreet houdt dat in dat Beveren zich 

inzet om de rechten van kinderen te realiseren en 

te implementeren doorheen alle beleidsdomeinen. 

Hiervoor hield de gemeente een bevraging onder 

de Beverse kinderen, jongeren, volwassenen en 

mensen uit het werkveld om zo een beleid op maat 

te realiseren. 

 

Gemeenten die zich inzetten om hun beleid 

kindvriendelijk te maken, kunnen om de twee jaar 

beloond worden met het label kindvriendelijke 

gemeente. Gemeente Beveren wil dit label behalen. 

Hiervoor moest de gemeente vóór 8 juni 2022 een 

portfolio indienen. Als deze portfolio wordt 

goedgekeurd, krijgt gemeente Beveren het label 

voor een periode van zes jaar. 

 

6. VRIJETIJDSAABOD VOOR JONG EN OUD 
 

Jeugd 

 

Gemeente Beveren zet sterk in op voldoende 

ruimte voor de jeugd om te spelen, sporten en 

samen te kunnen zijn. Beveren wil met een positief 

speelklimaat de kinderen stimuleren om meer 

buiten te spelen. In de gemeente kunnen jongeren 

op verschillende plaatsen terecht. Zo zijn er 

verschillende speelpleinen, speeltuinen, skate- en  

mountainbikeparken, … 

 

57,9 % van de inwoners is tevreden over het aanbod 

speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar. 

Hiermee doet de gemeente het beter dan het Oost-

Vlaamse platteland. Inwoners zijn minder tevreden 

over het aanbod geschikte plekken waar de 

opgroeiende jeugd ouder dan 12 jaar buiten kan 

samenkomen in hun buurt (46,4 %).  

 

Kinderen met een beperking genieten van het 

ZOEM aanbod. ZOEM staat voor Zwemmen, 

Ontspannen En Meer. Op die manier wil de 

gemeente ervoor zorgen dat kinderen met een 

beperking gebruik kunnen maken van het 

uitgebreid gemeentelijk vrijetijdsaanbod. 

 

Senioren 

 
De gemeente scoort volgens de 

bevolkingsbevraging ‘leefkwaliteit’ slechter op het 

vlak van activiteiten voor senioren dan het Oost-

Vlaamse platteland. In Beveren organiseren 

gemeente en heel wat verenigingen heel wat 

activiteiten voor ouderen.  

 

Sinds 2021 heeft gemeente Beveren een 

goedgekeurd seniorenbeleidsplan. Momenteel is 

de uitvoering van dit plan volop lopende. Binnen 

dit beleidsplan werden 3 doelstellingen 

geformuleerd:  

- Inzetten op de fysieke omgeving 

- Inzetten op de Sociale omgeving 

- Aandacht voor senioren binnen de 

gemeentelijke diensten.  

 

De seniorenraad komt 3 à 4 keer samen per jaar en 

formuleert adviezen om het seniorenbeleid verder 

te ontwikkelen.  

 

7. SPORT 
 

De inwoners van Beveren doen net iets vaker aan 

sport dan de gemiddelde inwoner op het Oost-

Vlaamse platteland. In 2020 lag de wekelijkse 

sportparticipatie van inwoners op 58 %. In het 

Vlaams Gewest was dat 57 %. 

 

Beveren heeft een uitgebreid aanbod aan 

sportinfrastructuur. In het aanbod zitten 

outdoorterreinen zoals een Finse piste en 

buitenfitness. Beveren biedt ook indoorterreinen 

aan zoals een petanquehal en verschillende 

sporthallen. 
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Jongeren genieten in Beveren van een 

sportaanbod via de Vakantietoppers. Gemeente 

Beveren organiseert samen met aanbieders van 

kinderactiviteiten in de schoolvakanties 

(sport)activiteiten voor kinderen en jongeren.  

 

8. TOERISME 

 
Op de verschillende fietsroutes en -paden is het 

aangenaam fietsen. Daarnaast zijn er ontelbare 

wandelmogelijkheden.  

 

De laatste jaren werd sterk ingezet op dagtoerisme. 

Er wordt sterk ingezet op groepsbezoeken en 

gidstochten, zowel op de erfgoedsites, in het 

Grenspark Groot Saeftinghe als in de 

Waaslandhaven. De dienst Toerisme organiseerde 

in 2021 127 groepsbezoeken voor vooral groepen 

van toeristen en recreanten.  

 

Ook op culinair toerisme werd ingezet. Beveren 

kent heel wat horeca en streekproducten. Deze 

worden regelmatig in de kijker gezet op 

streekmarkten en bij lokale producten.  

 

Daarnaast kan je ook op verschillende plaatsen 

overnachten in Beveren. Je hebt keuze tussen 

hotels, B&B’s, kamperen, … Gemeente Beveren 

trok in 2020 24 046 toeristen aan die bleven 

overnachten in één van de voorzieningen. Ten 

opzichte van het jaar daarvoor is dat een daling 

(40 567 toeristen). 2020 was natuurlijk een 

coronajaar. 

 
9. VERENIGINGEN 

 
Gemeente Beveren kent een bruisend 

verenigingsleven. Zo heb je verschillende 

cultuurverenigingen, muziekverenigingen, 

jeugdverenigingen, sportverenigingen, … Die 

verenigingen zorgen voor sociale cohesie in de 

gemeente.  

 

Gemeente Beveren biedt op verschillende 

manieren steun aan de verenigingen. Verenigingen 

kunnen rekenen op financiële steun in de vorm van 

toelagen. Daarnaast biedt de gemeente ook 

logistieke steun aan. Tot slot kunnen ze bij de 

diensten ook terecht voor advies met betrekking 

tot het organiseren van evenementen.  

 
10. DE UITPAS 
 

Beveren zet zich sterk in tegen (kans)armoede. De 

UiTPAS is daar een voorbeeld van. Met de UiTPAS 

wil Vlaanderen personen met een lager inkomen 

betrekken bij cultuur, sport en vrije tijd. Gemeente 

Beveren werkt hiervoor samen met de gemeente 

Zwijndrecht. Op dit moment is de gemeente bezig 

met de uitrol van de UiTPAS voor alle inwoners. Met 

deze UiTPAS worden inwoners uitgenodigd actief 

deel te nemen aan het uitgebreide vrijetijdsaanbod 

en meteen ook punten te sparen die ze kunnen 

omruilen voor allerlei voordelen. Inwoners met een 

lager inkomen die een UiTPAS hebben krijgen 

bovendien een korting van 80 % op de 

deelnameprijs.   
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Aandachtspunten 

 

• Inwoners willen meer betrokken  worden. 

• De coronacrisis had een impact op de 

ontvangsten en uitgaven. 

• De schuld per inwoner is gedaald, maar was 

in 2021 nog steeds 3 292 euro. 

• De oorlog in Oekraïne zorgt voor extra 

uitgaven energie en personeel.  
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Een omgevingsanalyse focust niet alleen op wat er 

leeft binnen de gemeente. We bekijken ook de 

interne organisatie, en de bestuurskracht. 

 

1. TEVREDENHEID BURGER  

 

Voorzieningen  

 

Uit de burgerbevraging ‘leefkwaliteit’ bleek dat 

63,2 % van de inwoners tevreden is over de 

voorzieningen in het algemeen. Het gaat dan over 

voorzieningen zoals onderwijs, cultuur, groen en 

nog tal van andere voorzieningen die we al in het 

vorige luik van deze omgevingsanalyse besproken 

hebben. 

 

Hieruit kan je voorzichtig concluderen dat het 

gemeentebestuur goed scoort op het verlenen van 

voorzieningen die nauw aansluiten op de noden en 

wensen van haar inwoners.  

 

Communicatie en informatie 

 

Een goede communicatie in beide richtingen, 

tussen het gemeentebestuur en haar inwoners is 

zeer belangrijk. In de ene richting blijft het 

gemeentebestuur op de hoogte van noden, wensen 

en tekortkomingen die de inwoners hebben. In de 

andere richting blijven de inwoners op de hoogte 

van waar het gemeentebestuur mee bezig is. 

 

Onder de inwoners van Beveren heerst een grote 

tevredenheid over de communicatie van het 

gemeentebestuur. Zo krijgen de inwoners 

voldoende informatie over activiteiten (74,7 %), 

over nieuwe ingrepen of plannen (72,8 %) en over 

beslissingen genomen door het gemeentebestuur 

(61,8 %) in hun buurt. 

 

Gemeente Beveren zet via verschillende kanalen in 

op communicatie naar de inwoners toe. Zo is er de 

website: www.beveren.be. Daarnaast is de 

gemeente actief op sociale media kanalen zoals 

Facebook en Instagram. 

 

Burgerparticipatie  

 

Ondanks de hoge tevredenheid over de 

hoeveelheid informatie die de inwoners van het 

gemeentebestuur krijgt, vindt 26,3 % dat het 

gemeentebestuur onvoldoende inspanningen 

levert om de inwoners te betrekken bij 

veranderingen in hun buurt.  

 

De tevredenheid over de kanalen waarlangs 

inwoners klachten en verlangens kunnen 

meedelen aan het gemeentebestuur is laag. Hierbij 

moet opgemerkt worden dat het meldpunt sinds 

2019 vernieuwd werd, waardoor steeds meer 

inwoners hun weg vinden. Dat moet leiden tot een 

hogere tevredenheid. Daarnaast zijn de inwoners in 

mindere mate tevreden over de manier waarop het 

gemeentebestuur omgaat met hun klachten, 

vragen en verlangens.  

 

Het gemeentebestuur en OCMW Beveren voorzien 

in verschillende kanalen en mogelijkheden waar 

burgers terecht kunnen voor vragen, klachten en 

meldingen. In 2021 werd het 

participatiereglement vernieuwd. Burgers kunnen 

dit reglement online raadplegen. Via de website 

vinden burgers eenvoudig de verschillende 

mogelijkheden en kanalen voor inspraak.  

 

Dienstverlening 

 

Gemeente Beveren biedt zowel fysieke als digitale 

dienstverlening aan.  

 

Uit de burgerbevraging ‘leefkwaliteit’ bleek dat 

66,1 % van de inwoners zeer of eerder tevreden is 

over de dienstverlening  in het algemeen. De 

tevredenheid over de digitale dienstverlening 

(53,1 %) ligt lager dan de dienstverlening die aan de 

loketten aangeboden wordt (69,9 %). 

 

Corona check  

 

De coronacrisis had een grote impact op de werking 

van de diensten. Gemeente Beveren heeft 

geprobeerd om de dienstverlening maximaal te 

garanderen, rekening houdende met de geldende 

maatregelen. Wat online kon behandeld worden, 

gebeurde online. Wat enkel fysiek mogelijk was, 

werd georganiseerd op afspraak. In maart 2020 

werd het werken op afspraak geïntroduceerd. Door 

de coronacrisis kende dit een versnelling. 

 

http://www.beveren.be/
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De ondersteunende diensten leverden een enorme 

inspanning gedurende de coronacrisis. De 

technische diensten bijvoorbeeld hebben met man 

en macht gewerkt om alle gebouwen en scholen 

coronaproof te maken door bijvoorbeeld overal 

schermen te plaatsen. De ICT-dienst zat ook niet 

stil. Zij hebben MS Teams uitgerold zodat online 

vergaderen mogelijk werd. De personeelsdienst 

verzekerde alle personeelsleden van een zinvolle 

opdracht. De veiligheidscel volgde de situatie op de 

voet en nam in samenspraak met het college de 

nodige beslissingen. 

 

De schoonmaakdienst moest ook een tandje 

bijsteken. Er werd namelijk tijdens de coronacrisis 

overgeschakeld op ‘verhoogde schoonmaak’. Dit in 

alle gebouwen en scholen om de veiligheid van 

iedereen te garanderen. 

 

2. VERTROUWEN IN DE OVERHEID 

 

In Vlaanderen is het vertrouwen in de lokale 

overheid, groter dan in de andere 

overheidsniveaus. Deze trend doet zich ook voor in 

gemeente Beveren. Uit de burgerbevraging van het 

Agentschap Binnenlands Bestuur in 2020 bleek dat 

maar 8 % van de inwoners van Beveren veel 

vertrouwen heeft in de Federale overheid. 16 % van 

de inwoners van Beveren heeft veel vertrouwen in 

de Vlaamse overheid. Maar liefst 31 % van de 

inwoners van Beveren heeft vertrouwen in haar 

lokaal bestuur. 

 

3. BEVEREN VOORBEELD 

 

Op tal van vlakken wil gemeente Beveren een 

voorbeeldfunctie opnemen. Zo wil de gemeente 

haar inwoners stimuleren duurzamer te wonen. 

Met de bouw van het nieuwe gemeentehuis wou 

het gemeentebestuur hier een voorbeeld in stellen.  

 

In het onderdeel ‘werk en ondernemen’ werd de 

werkzaamheidsgraad per geslacht toegelicht. Op 

dat gebied stelt de gemeente ook een voorbeeld. 

Volgens het SDG-rapport doet gemeente Beveren 

het goed op het vlak van de tewerkstelling van 

vrouwen in de eigen organisatie. 

 

4. BESTUUR 

 

Lokale besturen, zoals gemeente Beveren, hebben 

een breed en gevarieerd takenpakket. Sommige 

taken worden van de Vlaamse of van de Federale 

overheid uit opgelegd. Er wordt een grote mate aan 

bestuurskracht en flexibiliteit van de lokale 

besturen verwacht. Dat maakt het niet altijd even 

makkelijk. Gemeente Beveren doet het ondanks die 

uitdagingen zeer goed.  

 

Het opvangen en huisvesten van vluchtelingen uit 

Oekraïne werd georganiseerd door de lokale 

besturen. Als Oekraïense vluchtelingen aankomen, 

moeten ze zich aanmelden bij het 

registratiecentrum van Binnenlandse zaken en bij 

de lokale overheid van de gemeente waar ze 

terecht komen. Gemeente Beveren heeft daarvoor 

een loket geopend in het gemeentehuis. De lokale 

overheid zorgt voor een tijdelijke 

verblijfsvergunning die hen de kans biedt om te 

werken. Daarnaast wordt voor hen onmiddellijk 

een verblijfplaats gezocht door het Sociaal Huis. 

Daar kunnen zij ook terecht voor andere 

ondersteuningsnoden.  

 

Oekraïense kinderen en jongeren kunnen 

instromen in de scholen in Melsele en Beveren. 

Daar krijgen ze in de voormiddag taalonderwijs en 

in de namiddag kunnen zij aansluiten bij de andere 

kinderen. Voor secundair onderwijs kunnen 

jongeren terecht in het KA. 

 

De lokale besturen speelden ook een cruciale rol 

tijdens de coronacrisis. Zo moest gemeente 

Beveren de opgelegde coronamaatregelen 

implementeren en uitrollen. Daarnaast stond de 

gemeente in voor de organisatie van het 

vaccinatiecentrum. In gemeente Beveren is 87,7 % 

van de inwoners dubbel gevaccineerd. In Oost-

Vlaanderen is dat 86,1 %. Dat is een indicatie dat 

gemeente Beveren het vaccinatiecentrum met 

succes georganiseerd heeft. 
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5. GEMEENTELIJKE FINANCIËN 

 

De inwoners en de bedrijven hebben niet alleen een 

invloed op de voorzieningen en diensten die 

gemeente Beveren aanbiedt, maar ook op de 

ontvangsten en uitgaven van gemeente Beveren. 

 

Resultaat en evenwichten 

 

Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) geeft 

weer hoeveel beschikbare middelen een lokaal 

bestuur bezit. Dit resultaat moet volgens de BBC-

richtlijnen elk jaar positief zijn. De voorbije jaren 

was dit zo. In 2021 bedroeg dit 48 102 612 euro. Ook 

de volgende jaren wordt een positieve BBR 

verwacht.  

 

De autofinancieringsmarge (AFM) laat zien dat het 

lokaal bestuur voldoende structureel overschot 

heeft om haar leningen af te betalen. De 

autofinancieringsmarge moet positief zijn in het 

laatste jaar van het meerjarenplan. In het 

meerjarenplan 2020-2025 (2022/1) is de AFM voor 

het lokaal bestuur steeds positief.  Tegen het einde 

van de legislatuur zien we wel een sterke afname 

van de AFM. Enerzijds heeft dit te maken met de 

gevolgen van de sluiting van kerncentrale. 

Anderzijds merken we een stijging van de energie- 

en personeelskosten (t.g.v. 8 % indexatie) door de 

huidige oorlog in Oekraïne en de naweeën van de 

coronacrisis. 

 

Sinds BBC 2020 wordt ook de gecorrigeerde 

autofinancieringsmarge (GAFM) berekend. Bij de 

GAFM gaat men ervan uit dat er minimaal 8 % van 

de uitstaande schuld jaarlijks wordt afgelost. Als  

Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 

 

 

de AFM kleiner is dan de GAFM, dan is er geen 

probleem. Als de AFM groter is dan de GAFM kan het 

erop wijzen dat het bestuur te weinig leningen 

terugbetaalt en terugbetalingen uitstelt naar een 

volgende legislatuur. De AFM van het lokaal bestuur 

is kleiner dan de GAFM. Het lokaal bestuur Beveren 

lost dus meer leningen af dan wat Vlaanderen 

vooropstelt.   

 

Ontvangsten uit belastingen 

 

Inwoners en bedrijven hebben impact op de 

inkomsten van gemeente Beveren. De inwoners 

betalen belastingen (de opcentiemen op de 

onroerende voorheffing (O.O.V.) en de aanvullende 

personenbelasting (A.P.B.)). Bedrijven betalen aan 

de gemeente belastingen opcentiemen 

onroerende voorheffing en belasting op drijfkracht.  

 

De coronacrisis had een beperkte negatieve impact 

op de fiscale ontvangsten. Zo werden bijvoorbeeld 

detailhandelszaken vrijgesteld van belastingen als 

ondersteunende coronamaatregel. Dat resulteerde 
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https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicatorenset/resultaten


 

 

 
51 

in een beperkte daling van de gemeentelijke 

belastingen.  Bovenstaande figuur geeft de evolutie 

van de inkomsten uit fiscaliteit van het lokaal 

bestuur Beveren weer. 

 

De kerncentrale in Doel heeft enkele onregelmatige 

jaren achter de rug. Door het meermaals langdurig 

stilliggen van de kerncentrale werden door de 

Vlaamse Overheid vrijstellingen inzake Onroerende 

Voorheffing verleend. Tegen 2025 wil de federale 

overheid de sluiting van alle kerncentrales  

realiseren. Begin 2022 werd beslist om te 

onderzoeken of de kerncentrale Doel 4 toch 10 jaar 

langer gebruikt kan worden. Vanaf 2023 werd in het 

meerjarenplan van het lokaal bestuur minder 

opbrengsten opcentiemen onroerende voorheffing 

uit de kerncentrale Doel opgenomen.  

 

Sinds 2020 heeft gemeente Beveren een nieuwe 

belasting op bestraalde splijtstof. Deze belasting 

zal ook na de sluiting van de kerncentrale nog 

geruime tijd gelden.  

 

De verdere ontwikkeling van het havengebied heeft 

een positieve invloed op de gemeentelijke 

financiën. Nieuwe havendokken en 

bedrijventerreinen zullen extra inkomsten 

opcentiemen onroerende voorheffing en belasting 

op drijfkracht genereren.  

 

Het tarief van de grootste inkomstenbron, de 

opcentiemen onroerende voorheffing, is vrij hoog 

voor een welstellende gemeente als Beveren. Het 

overgrote deel van deze opcentiemen wordt 

betaald door de Beverse industrie. De hoogte van 

het tarief werd in 2013 bepaald op 882. Dit ligt 

onder het Vlaams gemiddelde tarief dat 897 

bedraagt. De waarde van deze opcentiemen 

bedraagt 619 euro per inwoner. Dit ligt hoger dan 

het Vlaamse gemiddelde (374 euro/inwoner).  

 

Om een budgettair evenwicht te vinden, werd de 

aanvullende personenbelasting in 2013 verhoogd 

van 4 % naar 5 %. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 

7,2 %. Gemeenten met een APN-tarief lager dan 5 % 

worden gestraft via het gemeentefonds. De waarde 

van deze belasting bedraagt voor Beveren 258 euro 

per inwoner. Het Vlaamse gemiddelde bedraagt 

326 euro per inwoner. 

 

Gemeente Beveren is een van de weinige 

gemeenten die geen afzonderlijke 

gemeentebelasting voor gezinnen int.  

 

Niet-fiscale ontvangsten 

 

 
Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 

 

Naast de fiscale ontvangsten heeft het lokaal 

bestuur Beveren jaarlijks 54 miljoen andere 

ontvangsten.  

 

Jaarlijks komen 7,4 miljoen euro ontvangsten uit 

prestaties, zoals de verkoop van allerlei goederen. 

Daarnaast haalt de gemeente ontvangsten uit de 

diensten die zij verleent aan haar inwoners. De 

ontvangsten uit prestaties zijn met 40,11 % 

gestegen in 2021 ten opzichte van 2019. 

 

Tijdens de coronacrisis merkten we alleen een 

daling van ontvangsten in de rubriek ‘tickets, 

toegangs- en inschrijvingsgelden. Dat komt 

doordat veel activiteiten niet konden doorgaan 
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door de coronacrisis. Andere inkomsten bleven 

stabiel en/of stegen. Zo zijn bijvoorbeeld de 

ontvangsten uit huur gestegen in 2020 door onder 

andere het verhoogde huurbedrag dat de politie 

betaalt na het betrekken van het nieuw 

politiegebouw. De saneringsbijdragen van de 

Watergroep leverden ook extra inkomsten.  

 

Het grootste aandeel van de niet-fiscale 

ontvangsten zijn de ontvangsten uit subsidies. In 

2021 ontving het lokaal bestuur 45 miljoen. In 2020 

stegen deze inkomsten sterk. Dat komt door de vele 

ondersteunde coronamaatregelen van zowel de 

Federale als Vlaamse overheid m.b.t. de 

coronacrisis.  

 

Op andere onderdelen en rubrieken van de 

exploitatieontvangsten heeft de coronacrisis een 

minder grote impact gehad. Het onderdeel 

‘recuperaties individuele hulpverlening door 

OCMW’ wordt verder onder een aparte titel 

besproken. 

 

Exploitatie-uitgaven 

 

Zoals eerder vermeld biedt gemeente Beveren veel 

voorzieningen en diensten aan. Deze gaan 

uiteraard gepaard met een kostenplaatje. 

 

In 2021 gaf gemeente Beveren 100 173 782 euro uit 

aan exploitatie-uitgaven. 47% van deze uitgaven 

zijn personeelsuitgaven. De tweede grootste groep 

zijn de toelagen en overdrachten.  

  
Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 

 

De voorbije jaren werden de werkingsuitgaven 

sterk onder controle gehouden. Jaarlijks werd 

bugettair een groei van 2 % per jaar toegestaan. De 

realisatiegraad bedroeg in 2021 92 %. Dit wil 

zeggen dat het budget steeds realistischer wordt 

ingeschat.  

 

De exploitatie-uitgaven in 2020 kende ten opzichte 

van 2019 een daling met 0,3 %. Door de coronacrisis 

gingen bepaalde activiteiten niet of maar deels 

door. Dat resulteerde in verminderde uitgaven voor 

alle rubrieken van het onderdeel ‘goederen en 

diensten’ in 2020. De verklaring hiervoor is de 

verminderde werking of zelfs het stilliggen van de 

werking van de gemeentelijke diensten. In 2021 

stegen de exploitatie-uitgaven met 4,90 %. Deze 

stijging is onder meer te verklaren door het stillaan 

hernemen van heel wat activiteiten na de stevige 

beperkingen omwille van corona.  

 

De toelagen bedragen samen 28 % van de totale 

exploitatie-uitgaven en groeiden de voorbije jaren 

sterk en omvat 27,7 miljoen euro. In 2020 was er 

een beperkte daling omwille van de coronacrisis.  

 

De grote dotaties groeien jaar na jaar met 2,06 %. 

Hierna volgt een overzicht van de grootste 

toelagen/dotaties/overdrachten:  

 
Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 

 

Investeringen 

 

De voorbije jaren lagen de investeringsuitgaven op 

37 miljoen euro per jaar. Voor de periode 2022 tot 

en met 2025 staan momenteel 140 miljoen euro aan 

investeringsuitgaven ingeschreven in het 

meerjarenplan.  

 

De investeringsuitgaven worden per project 

weergegeven. Het volledige overzicht is te vinden in 

de jaarrekking en op de website van gemeente 

Beveren.  

 

Jaarlijks krijgt het lokaal bestuur ook heel wat 

investeringsontvangsten. In 2021 bedroegen deze 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicatorenset/resultaten
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicatorenset/resultaten
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inkomsten 5,5 miljoen euro. Dit omvat de verkopen 

van patrimonium en investeringstoelagen. Zowel 

het OCMW als de gemeente hebben de voorbije 

jaren heel wat patrimonium verkocht. Nu de 

gemeentelijke diensten zijn verhuisd naar het 

nieuw gemeentehuis, zal het vrijgekomen 

patrimonium worden verkocht. De geraamde 

ontvangsten werden reeds opgenomen in het 

meerjarenplan. Nadien zullen deze inkomsten fors 

verminderen, omdat het arsenaal aan verkoopbare 

gronden en gebouwen stilaan uitgeput geraakt.  

 

 Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 

 

Uitgaven per beleidsdomein 

 

In het externe luik van deze omgevingsanalyse 

werden alle beleidsdomeinen toegelicht. Op de 

figuur hieronder vind je een overzicht van de 

exploitatie- en investeringsuitgaven per 

beleidsdomein.  

 

 
Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 
 

Saldi en schulden 

 
Een optimaal beleid is niet het enige doel van een 

lokaal bestuur. Er moet ook een evenwicht zijn 

tussen de ontvangsten en uitgaven.  

 

Gemeente Beveren ontving in 2020 per inwoner 

2 646 euro. De gemiddelde ontvangsten per 

inwoner in het Vlaams Gewest bedraagt 1 910 euro. 

Beveren zit daar ver boven. Ten opzichte van 

andere gemeenten is Beveren op dit vlak een 

buitenbeentje. Globaal gezien zijn de ontvangsten 

per inwoner in landelijke gemeenten of steden 

normaal lager dan die in grotere steden. Enerzijds 

krijgt gemeente Beveren heel wat inkomsten van 

de bedrijven o.a. door middel van de belasting op 

drijfkracht. Anderzijds hebben de inwoners van 

gemeente Beveren een groter gemiddeld netto 

inkomen dan de inwoners van het Vlaams Gewest. 

In 2019 verdiende een gemiddeld inwoner in 

Beveren 22 210 euro. In het Vlaams Gewest 

verdiende de gemiddelde inwoner 20 625 euro. Dat 

leidt tot meer inkomsten uit belastingen zoals de 

algemene personenbelasting. 

 

Gemeente Beveren gaf in 2020 per inwoner 2 551 

euro uit. De gemiddelde uitgaven per inwoner in 

het Vlaams Gewest bedraagt 1 780 euro. Hier ligt 

gemeente Beveren alweer boven het gemiddelde 

van het Vlaams Gewest. Dat is opmerkelijk omdat 

de uitgaven in landelijke gemeenten normaal 

gezien lager liggen dan die in grotere steden of 

kuststeden. De verschillende grote 

infrastructuurprojecten verklaren dit. 

 

Beveren hoort bij de gemeenten met de hoogste 

schuld per inwoner. Er moet hierbij opgemerkt 

worden dat gemeente Beveren enorm inzet op het 

verlagen van deze schuld. In 2014 bedroeg de 

schuld per inwoner 4 454 euro en in 2021 was deze 

3 292 euro. 

 

6. OCMW BEVEREN  

 

In 2019 vond de bestuurlijke en ambtelijke 

integratie van het gemeentebestuur en het OCMW 

van Beveren plaats. Op die manier werden OCMW-

taken ingekanteld in het gemeentebestuur om een 

sterker lokaal sociaal beleid te kunnen voeren. Dat 

betekent ook één meerjarenplan voor beide 

organisaties. Het Sociaal Huis en Windekind 

werden daarbij ondergebracht bij gemeente 

Beveren. 

 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicatorenset/resultaten
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicatorenset/resultaten
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Dienstverlening  

 

Het OCMW Beveren verleent hulp aan de inwoners 

die het nodig hebben. Zo kunnen inwoners terecht 

bij het Sociaal Huis voor bijvoorbeeld financiële 

ondersteuning in de vorm van huurtoelagen en een 

(equivalent) leefloon. Het Sociaal Huis verleent ook 

ondersteuning aan gezinnen en senioren. 

 

De coronacrisis had een invloed op de 

dienstverlening van het OCMW Beveren. Naast de 

normale hulpverlening, kreeg het Sociaal Huis 

extra taken. Het Sociaal Huis moest de 

coronasubsidies aanwenden om diverse 

levensdomeinen te ondersteunen gedurende de 

crisis. Daarnaast moesten afspraken met cliënten 

zoveel mogelijk online georganiseerd worden. De 

nood aan hulp van het Sociaal Huis steeg doorheen 

de crisis. Dat zijn factoren die de dienstverlening 

moeilijker maar niet onmogelijk maakte. 

 

Uitgaven sociale dienst 

 

In 2020 gaf het OCMW Beveren 4,1 % meer uit dan 

in 2019. De uitgaven van het OCMW werden 

voornamelijk besteed aan de uitbetaling van het 

leefloon. De uitgaven in de rubriek ‘leefloon’ zijn 

gestegen in 2020. Dat kwam niet door de toename 

van het aantal inwoners dat een leefloon geniet 

maar door het feit dat zij langer een leefloon 

genoten. Door de coronacrisis was het moeilijker 

voor hen om hun weg naar de arbeidsmarkt te 

vinden. De rubriek ‘equivalent leefloon’ steeg 

doordat er meer gezinsherenigingen waren. 

 

Als we kijken naar de evolutie van de kosten van de 

sociale dienst de afgelopen jaren, zien we een 

sterke stijging. Ten opzichte van 5 jaar geleden zijn 

deze gestegen met 13,2 %. Vooral in 2020 en 2021 

was er een hoge stijging. Vooral de uitgaven voor 

het leefloon (en zijn equivalent) en toegekende 

steun zijn sterk gestegen tijdens de coronacrisis.  

 
 Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 

 

Het OCMW was tijdens de coronacrisis ook een 

doorgeefluik om coronasteun aan de juiste 

personen te bezorgen. De OCMW's moesten de 

noden binnen hun gemeente opsporen en steun 

zeer gericht aanwenden. Zij moesten deze 

ondersteuning tot alle inwoners richten en niet 

enkel tot het OCMW cliënteel. 

 

Ontvangsten sociale dienst 

 

De ontvangsten van de sociale dienst bestaan 

enerzijds uit recuperaties van individuele 

hulpverlening en anderzijds uit subsidies.  

 

Ten opzichte van 2017 zijn de ontvangsten van de 

sociale dienst met 7,97 % gestegen. De uitgaven 

zijn bijgevolg sterker gestegen dan de inkomsten.  

 

 
Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 

 

De ontvangsten van het OCMW bestaan 

voornamelijk uit subsidies. Het OCMW kreeg in 

2020 meer subsidies dan in een normaal jaar. Dit 
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valt grotendeels te verklaren door de stijging van 

subsidies naar aanleiding van de coronacrisis. In 

2021 werd dit gedeeltelijk genormaliseerd.  

 

7. PERSONEEL 

 

Het lokaal bestuur Beveren is een van de grootste 

werkgevers uit de regio en had in 2021 gemiddeld 

621 personeelsleden (excl. Onderwijs). In 2021 was 

dit aantal licht gestegen gezien de verder invulling 

van openstaande vacatures.  

 

In 2021 werd 47,5 miljoen euro uitgegeven aan 

personeelskosten. 18,5 miljoen euro van deze 

uitgaven gaan naar gesubsidieerd personeel. De 

personeelsuitgaven van het onderwijzend 

personeel worden integraal teruggevorderd van de 

Vlaamse Overheid.  

 

 
Bron: Jaarrekening 2021 – lokaal bestuur Beveren 
 

De stijging van de personeelskosten wordt beperkt 

door de werking van de pensioenfondsen. 8,5 % 

van de 38,5 % van de RSZ-facturen wordt 

bijgedragen door de opgebouwde 

pensioenfondsen. Zo werd bijvoorbeeld in 2021 

1 003  419 euro tussengekomen door de 

pensioenfondsen voor de gemeente en OCMW 

samen.  

 

De komende jaren zullen de personeelskosten 

onder druk komen. Door de oorlog in Oekraïne 

stijgen olie- en energieprijzen. Hierdoor stijgt de 

gezondheidsindex waaraan de lonen van 

ambtenaren zijn gekoppeld. Het Federaal 

Planbureau voorziet voor 2022 een inflatie van 

8,5  % en voor 2023 4,4  %.  

 

 

 

https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/indicatorenset/resultaten


 

 

 
56 

 

In 2015 legde de Verenigde Naties (VN) alle lidstaten 

17 ambitieuze doelstellingen gericht op een 

duurzame wereld op: de Sustainable and 

Development Goals (SDG).  Steden en gemeenten 

spelen een fundamentele rol in het behalen van die 

doelstellingen. Zo ook gemeente Beveren. IDEA 

lanceerde in 2020 een SDG-monitor om zo steden 

en gemeenten bij te staan in hun cruciale rol. Van 

elke gemeente kan het SDG-rapport opgevraagd 

worden. Doorheen de omgevingsanalyse werd al 

verwezen naar resultaten uit het SDG-rapport van 

gemeente Beveren. Het doel van deze SDG-index is 

het schematiseren van de 17 doelstellingen met elk 

hun indicatoren om zo de link te leggen met 

elementen uit de omgevingsanalyse. Per SDG vind 

je terug hoe Beveren scoorde ten opzichte van 

Vlaanderen. 

 

Globaal gezien scoort gemeente Beveren in 2021 

goed op vlak van de SDG’s. Met een score van 44 

zitten we rond het Vlaamse gemiddelde van 45. 

Beveren scoort het best op: 

• SDG 6: Schoon water en sanitair 

• SDG 11: Duurzame steden en 

gemeenschappen 

• SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 

 

SDG 1: GEEN ARMOEDE 
 

 

50 – Beveren 

56 – Vlaanderen 

Betaalbaar  wonen……………………………..27 

Leefloon………………………………………...32 

Kansarmoede-index………………………...…32 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

SDG 2: GEEN HONGER 

 

 

26 – Beveren  

30 – Vlaanderen  

CO2-uitstoot landbouw………………………….18 

Biologische landbouw…………………………..16 

 
SDG 3: GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN 
 

 

45 – Beveren  

47 – Vlaanderen  

Tevredenheid voorzieningen…………………….49 

Chronische aandoeningen……………………….36 

Verkeersongevallen.………………………….......10 

Sterftecijfer…………………………………………5 

Sportparticipatie………………………………….46 

Kankerscreening……………………………….....36 

Preventieve mondzorg…………………………...36 

Diabetes…………………………………………...36 

 

 

SDG 4: KWALITEITSONDERWIJS 
 

 

38 – Beveren 

52 – Vlaanderen 

Vroegtijdige schoolverlaters…………………...41 

Onderwijskansarmoede-index………………...42 

Laaggeschoolde  werkloze……………………..43 

Schoolse vertraging…………………………….41 

Kleuteronderwijs………………………………..39 
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SDG 5: GENDERGELIJKHEID 
 

 

31 – Beveren 

43 – Vlaanderen 

Werkzaamheidsratio man/vrouw……………..14 

 
SDG 6: SCHOON WATER EN SANITAIR 
 

 

64 – Beveren 

64 – Vlaanderen 

Rioleringsgraad…………………………………21 

Zuiveringsgraad………………………………...21 

Verhardingsgraad….……………………….…..22 

 

SDG 7: BETAALBARE EN DUURZAME 

ENERGIE 

 

 

54 – Beveren 

31 – Vlaanderen 

Energie-armoede……………………...……….33 

Laadpalen elektrische auto’s…………………11 

Afname CO2-uitstoot door gebruik hernieuwbare 

energie……………………........19 

 

SDG 8: WAARDIG WERK EN ECONOMISCHE 
GROEI 

 

 

37 – Beveren 

39 – Vlaanderen 

Werkzaamheidsgraad……………………...…..14 

Werkloosheidsgraad……………..………….....14 

Leegstaande handelspanden…………………15 

Ondernemingen………………………………..14 

 

 

SDG 9: INDUSTRIE, INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR 

 

 

43 – Beveren 

48 – Vlaanderen 

CO2-uitstoot industrie………………………….18 
 
SDG 10: ONGELIJKHEID VERMINDEREN 
 

 

33 – Beveren 

38 – Vlaanderen 

Houding t.o.v. diversiteit……………….…….....6 

Herkomstkloof in werkzaamheid……………..14 

 
SDG 11: DUURZAME STEDEN EN 

GEMEENSCHAPPEN 
 

 

56 – Beveren 

42 – Vlaanderen 

Tevredenheid woning……………………….....28 

CO2-uitstoot openbaar vervoer……….……….18 

Verkeersveiligheid…………………………..….10 

Sociale woningen……………………………….37 

(Buurt)hinder……………………..……………..19 

 
SDG 12: VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN 

PRODUCTIE 

 

 

52 – Beveren 

41 – Vlaanderen 

Huishoudelijk afval……………………………..18 

Duurzaamheid woningen………………………29 
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SDG 13: KLIMAATACTIE 
 

 

42 – Beveren 

46 – Vlaanderen 

CO2-uitstoot huishoudens……………………..18 

CO2-uitstoot transport………………………….18 

Energieverbruik per huishouden……………...19 

 

SDG 14: LEVEN IN HET WATER 
 

 

 

 

Niet van toepassing voor Beveren 

 

SDG 15: LEVEN OP HET LAND 

 

 

45 – Beveren 

45 – Vlaanderen 

Uitgaven natuur- en milieubeheer…….………54 

Onbebouwde oppervlakte……………………..27 

Voldoende groen………………………………..28 

 

SDG 16: VREDE, GERECHTIGHEID EN 
STERKE PUBLIEKE DIENSTEN 
 

 

43 – Beveren 

46 – Vlaanderen 

Onveiligheidsgevoel…………………………....24 

Misdrijven………………………………………..24 

Vertrouwen in gemeentebestuur……………...50 

Tevredenheid loketvoorziening……………….49 

Verspreiding van informatie…………………...49 

Consultatie inwoners…………………………..49 

 

SDG 17: PARTNERSCHAP OM 
DOELSTELLINGEN TE BEREIKEN 

 

 

31 – Beveren 

43 – Vlaanderen 

Schuld/inwoner……………………………..…54 
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