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OMGEVINGSANALYSE - INLEIDING 
 

Bij aanvang van iedere beleidsperiode, maakt een bestuur werk van een nieuwe meerjarenplan 2020-2025 waarin de   grote lijnen 

van  het  beleid voor  de  komende  jaren worden vastgelegd.  

Wat wil het lokaal bestuur de komende jaren bereiken en hoe wil men dat bereiken? Het meerjarenplan moet houvast bieden en 

de leidraad vormen voor het Lokaal Bestuur Wellen. Via inspraak van inwoners en medewerkers, worden ideëen afgestoetst en 

krijgt een meerjarenplan daargkracht.  

In het kader van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 moet het Lokaal Bestuur een omgevingsanalyse maken. Een 

omgevingsanalyse brengt factoren in kaart, die niet beïnvloedbaar zijn, maar waar rekening mee moet worden gehouden.  

Deze omgevingsnalyse bestaat omvat een externe analyse en een interne analyse. 

 

HOOFDSTUK 1  EXTERNE ANALYSE  

 

De externe analyse geeft een beeld van de gemeente aan de hand van cijfers rond Demografie, Economie, Sociaal-Cultureel, 

Technologie, Ecologie en Politiek, de zogenaamde DESTEP-analyse.  

De DESTEP-analyse behandelt de macro-economische factoren. Hier zal een bestuur vaak geen invloed op hebben, maar ze kunnen 
wel van belang zijn voor de beleidsbepaling en de beleidsuitvoering.  
 

De gemeentemonitor van de Vlaamse overheid en statbel vormt de  belangrijkste bron voor cijfergegevens van deze DESTEP-

analyse, aangevuld met de cijfers lokale statistieken van provincie Limburg. 

Alleenstaande cijfers zijn weinig zeggend. De cijfers van Wellen worden daarom met andere gemeenten met min of meer dezelfde 

kenmerken vergeleken. Belfius heeft gemeenten met min of meer dezefde kenmerken, ingedeeld in clusters, zgn Belfius clusters. 

Volgens deze indeling behoort Wellen tot cluster V5, woongemeenten met een vergrijzende bevolking. Andere gemeenten uit 

Zuid-Limburg die o.a. daartoe behoren zijn Hoeselt, Kortessemn Nieuwerkerken en Riemst. 

Daarnaast wordt er eventueel vergeleken met de buurgemeenten, die weliswaar tot een andere cluster behoren: 

Alken, cluster V3 – woongemeenten met hogere inkomens 

Borgloon, cluster V8 – landelijke woongemeenten met vergrijzende bevolking 

Heers, cluster V4 – woongemeenten met toenemend aantal jongeren 

De gemeentemonitor staat toe Wellen te vergelijken met andere gemeenten voor bepaalde cijfergegevens. Evenwel, voor de 

gegevens uit de survey-bevraging is dit niet mogelijk: daar kan je Wellen enkel vergelijken met het Vlaams Gewest.  

 

HOOFDSTUK 2  INTERNE ANALYSE  

 

In de interne analyse heeft betrekking op de werking en de organisatie van het bestuur zelf.  Vergelijken met anderen kan 
soms maar niet altijd omdat er geen benchmarktgegevens beschikbaar zijn. 

Voor de financiële gegevens gebruiken we de cijfers van de studie van Belfius.  
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EXTERNE ANALYE VOLGENS DESTEP-METHODE 
 

HOOFDSTUK 1 DEMOGRAFIE  

 

ACTUELE SITUATIE 

 

 

 

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen 

https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen
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VOORUITBLIK NAAR 2035 

 

BEVOLKINGSGROEI  
 

Bevolking - groei (2017=100) 

.  

Bron: gemeentemonitor 

 

INWONERSAANTAL NAAR LEEFTIJD EN VOORUITBLIK NAAR 2035 
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MEER CIJFERS? 

 

Zie steekkaarten demografie provincie Limburg: 

1. Gemeentelijke steekkaart Bevolking – bijlage 1 
2. Gemeentelijke steekkaart loop van de Bevolking – bijlage 2 
3. Gemeentelijke stekkaart huishoudens – bijlage 3 

 

De cijfers van Wellen worden vergeleken met de cijfers van de gemeenten uit de politiezone PZ Borgloon en van provincie 
Limburg. 
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HOOFDSTUK 2  ECONOMISCH 

 

INKOMEN 

 

 

 

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen 

 

ARBEIDSMARKT 

 

 

https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen
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ARMOEDE 

 

 

 

MEER CIJFERS? 

 

Zie  rapport armoede in beeld  - bijlage 4 

Dit rapport bundelt alle gegevens rond armoede en bestaansonzekerheid van onze gemeente. 

 

ONDERNEMEN 
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Bron: https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen 

 

  

https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen
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HANDEL 

TEWERKSTELLING IN HANDEL EN HORECA  
 

 

EVOLUTIE VAN HET AANTAL HANDELSPANDEN E N WINKELVLOEROPPERVLAKTE  

 

EVOLUTIE VAN DE LEEGSTANDSGRAAD (%) IN PANDEN EN WINKELVLOEROPPERVLAKTE  
 

 

AANBOD PER 1.000 INWONERS  
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VARIËTEIT IN HANDELSAANBOD 
 

 

AANBOD NAAR PRODUCTENGROEP  
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KOOPSTROOM DAGELIJKSE GOEDEREN  
 

De klanten van de winkels dagelijkse goederen in gemeente (indeling t.e.m. 2018) Wellen komen voor 31,2% uit de 
gemeente zelf en voor 68,8% uit andere gemeenten.  

Klanten die van buiten de gemeente komen, komen voornamelijk uit Borgloon, Alken, Sint-Truiden, Kortessem en Tongeren 
De inwoners van gemeente (indeling t.e.m. 2018) Wellen besteden 14,5% van het budgetdagelijkse goederen in winkels in 
gemeente (indeling t.e.m. 2018) Wellen en85,5% van dat budget in winkels buiten hun eigen gemeente. 

KOOPSTROOM BRUIN- EN WITGOED 
 

De klanten van de winkels bruin- en witgoed in gemeente (indeling t.e.m. 2018) Wellen komen voor 19,3% uit de gemeente 
zelf en voor 80,7% uit andere gemeenten.  

Klanten die van buiten de gemeente komen, komen voornamelijk uit Borgloon, Sint-Truiden, Alken, Kortessem en Hasselt  

De inwoners van gemeente (indeling t.e.m. 2018) Wellen besteden 23,1% van het budget bruin- en witgoed in winkels in 
gemeente (indeling t.e.m. 2018) Wellen en 76,9% van dat budget in winkels buiten hun eigen gemeente. 

 

LANDBOUW 

 

 

 

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium (Statbel) 
 Bioforum 
 Fruitplukcel 
 RSVZ 
 Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 

 

  

gemeente 

Wellen

samenwerking 

politie PZ Kanton 

Borgloon

gemeente 

Wellen

samenwerking 

politie PZ Kanton 

Borgloon

gemeente 

Wellen

samenwerking 

politie PZ Kanton 

Borgloon

gemeente 

Wellen

samenwerking 

politie PZ Kanton 

Borgloon

gemeente 

Wellen

samenwerking 

politie PZ Kanton 

Borgloon

gemeente 

Wellen

samenwerking 

politie PZ Kanton 

Borgloon

gemeente 

Wellen

samenwerking 

politie PZ Kanton 

Borgloon

2012 1.006,39 11.620,21 55 403 -- -- 350 3.413 67 473 50 364 2 7

2013 1.046,62 11.655,92 57 404 -- -- 336 3.299 67 470 47 344 2 8

2014 991,46 11.565,57 56 394 -- -- 300 3.880 69 456 47 339 3 10

2015 934,54 11.566,31 55 391 -- -- -- -- 72 454 43 337 4 10

2016 945 11.629,27 52 382 1 7 -- -- 69 459 43 326 2 6

Zelfstandigen dierlijke 

productie [aantal]

Totaal hoeveproducenten 

[aantal]

Oppervlakte landbouwgrond 

[hectare]

Bedrijven met 

landbouwproductie [aantal]

Biologische 

landbouwbedrijven [aantal]
Seizoensarbeiders [aantal]

Zelfstandigen plantaardige 

productie [aantal]
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TOERISME 

AANTAL ONDERNEMINGEN ACTIEF IN VRIJETIJDSECONOMIE  

 

TEWERKSTELLING NAAR TYPE VRIJETIJDSECONOMIE  

 

ECONOMISCHE IMPACT VAN HET VERBLIJFSTOERISME IN 2017  

 

LOGIESUITBATINGEN IN 2017  
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LOGIESCAPACITEIT  
 

 

VERBLIJFSTOERISTISCHE VRAAG IN 2017  
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WONEN 

 

  

 

 

 

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen 

  

https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen
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EVOLUTIE BEBOUWDE PERCELEN (OPP IN HA)  
             
Bron: Kadaster, verwerking Statistiek Vlaanderen 

Metadata: ruimte 

 

 Wellen 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Totaal 
bebouwde 
oppervlakte 

349 360 364 366 370 376 378 382 387 391 393 397 400 

Groei  
(2005=100) 

100,0 103,0 104,0 104,6 105,8 107,6 108,2 109,4 110,7 111,9 112,6 113,7 114,5 

           
Evolutie bebouwde oppervlakte 

 

 

    
  

98 

100 

102 

104 

106 

108 

110 

112 

114 

116 

2007 2006 2014 2005 2016 2008 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2009 

Gemeente 
Belfius-indeling 
Vlaams Gewest 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-geregistreerde-items.xlsx
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KWALITEIT VAN WONEN 
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: wonen en woonomgeving 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

 

Tevredenheid over de woning 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de woning 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 5% 4% 91% 

Vlaams Gewest 5% 6% 88% 

 

Zicht op groen vanuit de woning 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het zicht op groen vanuit de woning 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 7% 7% 86% 

Vlaams Gewest 14% 14% 73% 

 

Tevredenheid over de buurt 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de buurt 

 

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 8% 11% 81% 

Vlaams Gewest 10% 11% 79% 

 

Tevredenheid over de gemeente/stad 

 

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 9% 9% 82% 

Vlaams Gewest 9% 14% 76% 

 

Fierheid over de gemeente/stad 

Aandeel (%) van de inwoners dat fier is op de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 6% 16% 78% 

Vlaams Gewest 9% 22% 69% 

 

Tevredenheid over wonen in de gemeente/stad 

Aandeel (%) van de inwoners dat graag woont in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 3% 4% 93% 

Vlaams Gewest 4% 7% 89% 

 
Private buitenruimte aan de woning: tuin 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te beschikken over private buitenruimte: tuin aan de woning 

  

 2017 Ja Neen 

Wellen  91% 9% 

Vlaams Gewest  81% 19% 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-wonen-woonomgeving-survey.xlsx
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Private buitenruimte aan de woning: balkon / koer / terrras / patio 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te beschikken over private buitenruimte: balkon / koer / terras / patio 

  

 2017 Ja Neen 

Wellen  92% 8% 

Vlaams Gewest  89% 11% 

 

Energiebesparende voorzieningen in de woning (duurzaamheid woning) 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met energiezuinige ketel 

  

 2017 Ja Neen 

Wellen  48% 52% 

Vlaams Gewest  61% 39% 

 

Energiebesparende voorzieningen in de woning (duurzaamheid woning) 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonnepanelen 

  

 2017 Ja Neen 

Wellen  26% 74% 

Vlaams Gewest  17% 83% 

 

Energiebesparende voorzieningen in de woning (duurzaamheid woning) 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangeeft te wonen in een woning met zonneboiler 

  

 2017 Ja Neen 

Wellen  8% 92% 

Vlaams Gewest  6% 94% 

 

Netheid van straten en voetpaden in de buurt 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de straten en voetpaden in de buurt over het algemeen netjes zijn 

 

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 16% 10% 74% 

Vlaams Gewest 21% 12% 68% 

 
Betaalbaarheid van het wonen: woonquote (algemeen) 

Aandeel (%) van de inwoners waarvan de totale uitgaven van het gezin voor wonen minstens 30%  bedraagt van het 

gezinsinkomen  

  

2017 Minder dan of gelijk aan 30% Meer dan 30% 

Wellen 85% 15% 

Vlaams Gewest 82% 18% 

 

Betaalbaarheid van het wonen: woonquote voor eigenaars 

Aandeel (%) van de inwoners, eigenaars waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van 

het gezinsinkomen 

  

2017 Minder dan of gelijk aan 30% Meer dan 30% 

Wellen 88% 12% 

Vlaams Gewest 88% 12% 

 

Betaalbaarheid van het wonen: woonquote voor huurders 
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Aandeel (%) van de inwoners, huurders waarvan de totale uitgave van het gezin voor wonen minstens 30% bedraagt van het 

gezinsinkomen 

  

2017 Minder dan of gelijk aan 30% Meer dan 30% 

Wellen 44% 56% 

Vlaams Gewest 53% 47% 

 

Verhuisintentie 

Aandeel (%) van de inwoners dat de intentie heeft om in de komende 5 jaar te verhuizen 

  

2017 Ja, binnen dezelfde gemeente/stad Ja, naar een andere gemeente/stad Neen, geen 
verhuisplannen 

Wellen 4% 10% 86% 

Vlaams Gewest 12% 10% 79% 

SOCIAAL WONEN 
Bron: STATBEL, verwerking Statistiek Vlaanderen 

 

Woningen aangeboden via sociale verhuurkantoren 

 

     Wellen     

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal - - 1 1 1 2 3 4 4 4 

Groei (2007=100) - - - - - - - - - - 

 

Sociale huur: woonhuizen, appartementen en duplexen 

 

     Wellen     

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal aantal sociale 
woningen 

54 54 54 54 54 62 64 65 65 

Aantal sociale woningen 
t.o.v. aantal private 
huishoudens, per 100 
huishoudens 

1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 

  BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking (V 5)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal aantal sociale 
woningen 

3.666 3.747 3.836 3.921 3.978 4.086 4.169 4.226 4.476 

Aantal sociale woningen 
t.o.v. aantal private 
huishoudens, per 100 
huishoudens 

2,7 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 2,9 3,1 
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KOSTPRIJS VAN WONEN 
Bron: STATBEL, verwerking Statistiek Vlaanderen 

Evolutie gemiddelde verkoopprijzen bouwgrond (per m² in €) 

  

     Wellen     

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Gemiddelde 
verkoopprijs bouwgrond 
per m² 

60,2 86,7 92,5 96,2 95,0 106,1 120,8 131,2 128,1 167,8 

Groei (2005=100) 100,0 144,0 153,6 159,7 157,7 176,1 200,5 217,7 212,7 278,5 

 

Evolutie verkoopprijs van woongelegenheden  (in €) 

 

 Wellen 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

appartementen, 
flats en studio's 

Gemiddelde 
verkoopprijs  

164.441 177.693 193.207 174.145 185.963 199.950 192.667 

Groei  
(2005=100) 

       

gewone 
woonhuizen 

Gemiddelde 
verkoopprijs  

142.624 176.702 150.941 190.914 175.211 237.553 192.632 

Groei  
(2005=100) 

121,6 150,6 128,7 162,7 149,4 202,5 164,2 

villa's,  
bungalows en 
landhuizen 

Gemiddelde 
verkoopprijs  

219.308 250.892 284.647 267.714 295.411 301.500 293.000 

Groei  
(2005=100) 

118,1 135,1 153,3 144,2 159,1 162,4 157,8 

           

 BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking (V5) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

appartementen, 
flats en studio's 

Gemiddelde 
verkoopprijs  

171.783 181.246 185.586 196.374 198.692 203.635 193.040 

Groei  
(2005=100) 

138,1 145,8 149,2 157,9 159,8 163,8 155,2 

gewone 
woonhuizen 

Gemiddelde 
verkoopprijs  

179.841 187.456 195.900 194.018 196.424 202.341 203.522 

Groei  
(2005=100) 

130,3 135,8 141,9 140,6 142,3 146,6 147,5 

villa's,  
bungalows en 
landhuizen 

Gemiddelde 
verkoopprijs  

276.522 278.384 280.627 271.294 286.814 287.301 292.608 

Groei  
(2005=100) 

123,8 124,6 125,6 121,4 128,4 128,6 131,0 

           

MEER CIJFERS? 
 

Zie Gemeentelijke steekkaart wonen en gebouwen – bijlage 5  
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MOBILITEIT 

 

 

Bron: https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen 

 

SOORT VERVOERSMIDDEL 
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB Metadata: mobiliteit 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

 

Vervoersmiddelenbezit: auto, motor of bromfietsbezit 

Aandeel (%) van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één wagen, motor of bromfiets 

  

2017 Autobezit Moto/bromfietsbezit 

Wellen 97% 14% 

Vlaams Gewest 92% 12% 

 
Vervoersmiddelenbezit: fiets of elektrische fiets 

Aandeel (%) van de inwoners dat in het gezin beschikt over minstens één fiets of elektrische fiets 

  

2017 Fiets Elektrische fiets 

Wellen 87% 20% 

Vlaams Gewest 87% 18% 

 
 

 

  

https://statbel.fgov.be/nl/gemeente/wellen
http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-mobiliteit-survey.xlsx
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Voldoende openbaar vervoer in de buurt 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende openbaar vervoer is in de buurt 

 2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 49% 18% 33% 

Vlaams Gewest 24% 12% 64% 

 

INRICHTING OMGEVING VOOR MOBILITEIT  
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: mobiliteit 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

Veilig fietsen 

Aandeel (%) van de inwoners dat het veilig vindt om te fietsen in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 40% 22% 39% 

Vlaams Gewest 28% 21% 52% 

 
Veilig verplaatsen voor kinderen 

Aandeel (%) van de inwoners dat het voor kinderen veilig vindt om zich te verplaatsen in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 56% 19% 25% 

Vlaams Gewest 42% 25% 33% 

 
Voldoende fietspaden 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende fietspaden zijn in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 54% 20% 26% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 36% 22% 42% 
 
Voldoende parkeerplaatsen 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor bewoners in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 19% 20% 61% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 27% 20% 53% 

 
Staat van de fietspaden 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de fietspaden in goede staat zijn in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 31% 26% 44% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 32% 24% 44% 

 
Staat van de voetpaden 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat de voetpaden in goede staat zijn in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 28% 26% 47% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 29% 23% 48% 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-mobiliteit-survey.xlsx
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SOORT VERPLAASTING  
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: mobiliteit 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

 

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding: dominant vervoersmiddel 

Modale verdeling naar dominant vervoersmiddel voor verplaatsingen tussen woonplaats en school/werk, volgens aandeel 

van de inwoners (%) 

  

2017 Te voet Met de fiets Openbaar vervoer Met de auto Ander 

Wellen 6% 6% 7% 78% 4% 

Vlaams Gewest 4% 16% 16% 59% 4% 

 

Verplaatsingen tussen woonplaats en werk, school of opleiding: tijdsduur 

Tijdsduur van de verplaatsing tussen woonplaats en werk, school of opleiding, volgens aandeel van de inwoners (%) 

  

2017 15 min of minder meer dan 15 tot 30 min meer dan 30 tot 1 uur meer dan 1 uur 

Wellen 22% 38% 30% 10% 

Vlaams Gewest 24% 31% 30% 15% 

 
Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden 

Aandeel (%) van de inwoners dat het voorbije jaar de fiets heeft genomen voor korte afstanden 

  

2017 Nooit of uitzonderlijke keer Minstens maandelijks Minstens wekelijks 

Wellen 57% 24% 20% 

Vlaams Gewest 39% 22% 38% 

 

Duurzaam verplaatsingsgedrag voor korte afstanden: te voet 

Aandeel (%) van de inwoners dat het voorbije jaar zich te voet heeft verplaatst voor korte afstanden 

  

2017 Nooit of uitzonderlijke keer Minstens maandelijks Minstens wekelijks 

Wellen 36% 29% 35% 

Vlaams Gewest 23% 26% 52% 

 

VEILIGHEID MOBILITEIT  
Bron: ADS, verwerking Statistiek Vlaanderen 

Metadata: mobiliteit 

Aantal verkeersongevallen 

  

 Wellen  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal 
ongevallen 

11 29 15 25 11 15 12 16 23 12 6 18 

Groei 
(2005=100) 

100,0 263,6 136,4 227,3 100,0 136,4 109,1 145,5 209,1 109,1 54,5 163,6 

 
  

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-mobiliteit-survey.xlsx
http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-geregistreerde-items.xlsx
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HOOFDSTUK 3  SOCIAAL-CULTUREEL - SAMENLEVEN 

 

WELZIJN 

SAMENHORIGHEID 
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: samenleven 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

Zorg dragen voor elkaar  

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er zorg wordt gedragen voor elkaar 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 9% 15% 76% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 11% 21% 68% 

 
Houding tegenover verschillende culturen 

Aandeel (%) van de inwoners dat het eens is met volgende stelling: De verschillende culturen leven goed samen in mijn 

gemeente. 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 10% 26% 64% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 17% 29% 54% 

 
Houding tegenover verschillende culturen 

Aandeel (%) van de inwoners dat het eens is met volgende stelling: Als je mensen uit een andere cultuur beter leert kennen 

blijken ze best sympathiek te zijn. 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 9% 28% 63% 

Vlaams Gewest 8% 29% 63% 

         

ZORGVOORZIENINGEN 
Bron: Kind en Gezin, verwerking Statistiek Vlaanderen 

Bron: VAZG, verwerking Statistiek Vlaanderen 

Metadata: zorg en gezondheid 

Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 0-3 jarigen (in %) 

 

    Wellen    

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal aantal opvangplaatsen (capaciteit) 74 78 84 85 88 100 98 104 

Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de doelgroep 
0-3 jarigen (in %) 

29 28 33 36 40 47 46 54 

 

 BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking 
(V5) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Totaal aantal opvangplaatsen (capaciteit) 3.405 3.526 3.687 3.906 4.068 4.192 4.235 4.156 

Totaal aantal kinderopvangplaatsen (capaciteit) t.o.v. de 
doelgroep 0-3 jarigen (in %) 

31 32 34 36 38 40 41 42 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-samenleven-survey.xlsx
http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-geregistreerde-items.xlsx
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Aantal plaatsen in de residentiële ouderenzorg per 1.000 65-plussers 

 

    Wellen    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal erkende plaatsen - groepen van 
assistentiewoningen 

6 6 6 6 6 6 6 

Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra 74 77 78 78 78 78 78 

Aantal 65-plussers 1.133 1.201 1.257 1.294 1.336 1.396 1.429 

Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers 70,609 69,109 66,826 64,915 62,874 60,172 58,782 

 

 BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking (V5) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal erkende plaatsen - groepen van 
assistentiewoningen 

598 620 643 681 778 791 876 

Aantal erkende plaatsen - woonzorgcentra 2.945 3.001 3.010 3.176 3.317 3.485 3.736 

Aantal 65-plussers 59.663 61.131 62.821 64.463 66.070 67.954 69.627 

Aantal plaatsen per 1.000 65-plussers 59,4 59,2 58,1 59,8 62,0 62,9 66,2 

 

Aantal gerechtigden mantel & thuiszorg per 1.000 65-plussers  

     Wellen     

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal gerechtigden mantel 
& thuiszorg (65-plussers) 

150 168 178 188 212 229 255 264 259 284 

65-plussers 1.022 1.042 1.073 1.133 1.201 1.257 1.294 1.336 1.396 1.429 

Aantal gerechtigden mantel 
& thuiszorg per 1.000 65-
plussers  

146,8 161,2 165,9 165,9 176,5 182,2 197,1 197,6 185,5 198,7 

 

   BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking 
(V5) 

  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aantal gerechtigden mantel 
& thuiszorg (65-plussers) 

6.070 6.452 7.043 7.558 7.929 8.253 8.634 8.862 9.061 9.397 

65-plussers 56.053 57.035 58.371 59.663 61.131 62.821 64.463 66.070 67.954 69.627 

Aantal gerechtigden mantel 
& thuiszorg per 1.000 65-
plussers  

108,3 113,1 120,7 126,7 129,7 131,4 133,9 134,1 133,3 135,0 

 

Tevredenheid gezondheidsvoorzieningen 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de gezondheidsvoorzieningen in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 5% 11% 83% 

Vlaams Gewest 4% 9% 87% 

 

Tevredenheid ouderenvoorzieningen 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de ouderenvoorzieningen in de gemeente/stad 
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2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 5% 22% 74% 

Vlaams Gewest 8% 19% 74% 

 

Tevredenheid kinderopvang 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de kinderopvang in de gemeente/stad 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 3% 12% 84% 

Vlaams Gewest 9% 22% 69% 

ONDERWIJS 

 

Bron: Departement Onderwijs, verwerking Statistiek Vlaanderen 

Metadata: onderwijs en vorming 

 

Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon kleuteronderwijs t.o.v. kleuterpopulatie (2,5 - 5-jarigen) volgens vestigingsplaats 

 

     Wellen     

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal lln. 
kleuters 

285,0 296,0 301,0 317,0 305,0 325,0 330,0 304,0 303,0 270,0 

Aantal kleuters 
tussen 2,5 en 5 
jaar 

246,0 266,0 277,0 295,0 293,0 299,0 304,0 278,0 277,0 256,0 

Aandeel lln. 
kleuters t.o.v. 
kleuterpopulatie 

115,9 111,3 108,7 107,5 104,1 108,7 108,6 109,4 109,4 105,5 

 

Aantal leerlingen gewoon en buitengewoon lager onderwijs t.o.v. 6 - 11-jarigen via vestigingsplaats 

 

      Wellen   

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aantal 
leerlingen lager 
onderwijs 

407 406 419 432 441 434 436 433 431 442 473 452 469 

Aantal kinderen 
tussen 6 en 11 
jaar 

399 408 420 441 447 445 438 427 430 442 470 462 478 

Aandeel 
leerlingen t.o.v. 
6 - 11jarigen  

102,0 99,5 99,8 98,0 98,7 97,5 99,5 101,4 100,2 100,0 100,6 97,8 98,1 

 
Schoolse vertraging in het gewoon lager onderwijs volgens vestigingsplaats 

Het "methode-onderwijs" komt niet in de cijfers voor (=Dalton-, leef-, Jenaplan-, Freinet-, Steiner- en Montessorischolen, 

alsook instellingen voor spelend leren en ervaringsgericht onderwijs). 

 

    Wellen     

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aandeel schoolse vertraging - jongens 15,3 14,4 15,2 11,1 8,3 8,7 8,1 7,7 5,1 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-geregistreerde-items.xlsx
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Aandeel schoolse vertraging - meisjes 12,1 12,1 11,5 11,1 10,3 11,4 11,6 9,2 7,3 

Aandeel schoolse vertraging - totaal 13,6 13,1 13,3 11,1 9,3 10,0 9,7 8,4 6,2 

 

 BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking (V5)  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Aandeel schoolse vertraging - jongens 11,1 11,4 11,0 10,7 10,4 9,7 8,9 8,7 8,5 

Aandeel schoolse vertraging - meisjes 10,2 10,0 10,2 9,8 9,3 8,9 7,9 7,6 7,2 

Aandeel schoolse vertraging - totaal 10,7 10,7 10,6 10,3 9,9 9,3 8,4 8,1 7,8 

Voldoende aanbod kleuter- en lager onderwijs 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod is aan kleuter en lager onderwijs 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 1% 4% 95% 

Vlaams Gewest 4% 7% 89% 

 

Tevredenheid over onderwijsvoorzieningen 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de onderwijsvoorzieningen 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 0% 7% 93% 

Vlaams Gewest 3% 9% 87% 

 

 

VEILIGHEID   

Bron: Directie van de operationele politionele informative, verwerking Statistiek Vlaanderen Metadata: samenleven 
Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: samenleven 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

 
Aantal geregistreerde diefstallen en afpersingen per 1.000 inwoners  

   

    Wellen    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Geregistreerde diefstallen en 
afpersingen 

68 102 88 88 89 105 90 

Totale bevolking 7.356 7.383 7.405 7.371 7.415 7.423 7.374 

Aantal geregistreerde diefstallen en 
afpersingen per 1.000 inwoners 

9,2 13,8 11,9 11,9 12,0 14,1 12,2 

          

  BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking (V5)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Geregistreerde diefstallen en 
afpersingen 

5.201 5.429 5.910 5.645 5.750 5.168 4.456 

Totale bevolking 344.751 346.808 348.382 350.022 351.287 352.750 353.870 

Aantal geregistreerde diefstallen en 
afpersingen per 1.000 inwoners 

15,1 15,7 17,0 16,1 16,4 14,7 12,6 

          
 

 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-geregistreerde-items.xlsx
http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-samenleven-survey.xlsx
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Aantal geregistreerde misdrijven tegen de lichamelijke integriteit per 1.000 inwoners   

    

    Wellen    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Geregistreerde 
misdrijven tegen de 
lichamelijke integriteit 

21 36 23 21 36 28 21 

Totale bevolking 7.356 7.383 7.405 7.371 7.415 7.423 7.374 

Misdrijven per 1.000 
inwoners 

2,9 4,9 3,1 2,8 4,9 3,8 2,8 

         
 

  BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking (V5)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Geregistreerde 
misdrijven tegen de 
lichamelijke integriteit 

1.293 1.431 1.253 1.156 1.241 1.179 1.176 

Totale bevolking 344.751 346.808 348.382 350.022 351.287 352.750 353.870 

Misdrijven per 1.000 
inwoners 

3,8 4,1 3,6 3,3 3,5 3,3 3,3 

         
Aantal geregistreerde gewelddadige misdrijven tegen eigendom per 1.000 inwoners 

   

    Wellen    

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Misdrijven tegen 
eigendom 

50 56 34 43 48 45 42 

Totale bevolking 7.356 7.383 7.405 7.371 7.415 7.423 7.374 

Misdrijven tegen 
eigendom per 1.000 
inwoners 

6,8 7,6 4,6 5,8 6,5 6,1 5,7 

         

  BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende bevolking (V5)  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Misdrijven tegen 
eigendom 

2.192 2.269 1.993 1.601 1.498 1.469 1.326 

Totale bevolking 344.751 346.808 348.382 350.022 351.287 352.750 353.870 

Misdrijven tegen 
eigendom per 1.000 
inwoners 

6,4 6,5 5,7 4,6 4,3 4,2 3,7 

         
Contacten met buurtbewoners 

Aandeel (%) van de inwoners dat veel contact heeft met andere buurtbewoners 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 17% 21% 62% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 20% 22% 58% 
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Tevredenheid over het contact in de buurt 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het aangenaam is om in hun buurt met de mensen te praten 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 7% 8% 85% 

Vlaams Gewest 6% 13% 81% 

         
Algemeen onveiligheidsgevoel in de buurt 

Aandeel (%) van de inwoners dat zich vaak of altijd onveilig voelt in de buurt 

  

2017 Nooit of zelden Af en toe Vaak of altijd 

Wellen 89% 9% 2% 

Vlaams Gewest 83% 14% 4% 

 

Algemeen onveiligheidsgevoel in de gemeente/stad 

Aandeel (%) van de inwoners dat zich vaak of altijd onveilig voelt in de gemeente/stad 

  

2017 Nooit of zelden Af en toe Vaak of altijd 

Wellen 90% 9% 1% 

Vlaams Gewest 75% 20% 5% 

 

Buurtproblemen: verkeershinder - te snel rijden, agressief verkeersgedrag 

Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van agressief verkeersgedrag of van 

onaangepaste snelheid van het verkeer in de buurt 

  

2017 Af en toe te snel 
rijden 

Vaak/altijd te snel 
rijden 

Af en toe agressief in het 
verkeer 

Vaak/altijd agressief in het 
verkeer 

Wellen 35% 50% 29% 12% 

Vlaams 
Gewest 

34% 44% 29% 17% 

 

Buurtproblemen: verkeershinder - sluipverkeer, lawaaihinder door verkeer 

Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van sluipverkeer of van lawaai door verkeer 

    

2017 Af en toe 
sluipverkeer 

Vaak/altijd 
sluipverkeer 

Af en toe lawaai 
verkeer 

Vaak/altijd lawaai verkeer 

Wellen 18% 17% 31% 23% 

Vlaams Gewest 23% 27% 27% 28% 

 

Buurtproblemen: milieuhinder -  geurhinder, lichthinder 

Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van geurhinder of lichthinder 

  

2017 Af en toe geurhinder Vaak/altijd geurhinder Af en toe lichthinder Vaak/altijd lichthinder 

Wellen 28% 8% 5% 3% 

Vlaams Gewest 20% 8% 6% 5% 

 

Buurtproblemen: milieuhinder -  zwerfvuil, sluikstort 

Aandeel (%) van de inwoners dat de afgelopen maand last heeft ondervonden van zwerfvuil of sluikstorten 

  

2017 Af en toe zwerfvuil Vaak/altijd zwerfvuil Af en toe sluikstort Vaak/altijd sluikstort 

Wellen 37% 33% 24% 12% 
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Vlaams Gewest 34% 35% 24% 17% 

 

Buurthinderscore 

Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar hinder in zijn buurt heeft ondervonden. Buurthinder betreft een 

samengestelde variabele waarvoor vertrokken wordt van de gemiddelde score op de verschillende items die de batterij van 

stellingen uitmaken inzake buurtproblemen. 

  

2017 Geen tot weinig hinder Beperkte hinder Hinder 

Wellen 15% 65% 20% 

Vlaams Gewest 17% 61% 22% 
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SPORT   

 

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: cultuur en vrije tijd 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

Sportparticipatie 

Aandeel (%) van de inwoners dat minstens wekelijks aan sport doet 

    

2017 Nooit of uitzonderlijke keer Minstens maandelijks Minstens wekelijks 

Wellen 27% 25% 49% 

Vlaams Gewest 25% 24% 51% 

 
Zwemmen in eigen gemeente 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf afgelopen jaar gebruik maakte van een zwembad in eigen gemeente (de 

categorie is niet aanwezig in mijn gemeente is een inschatting vanuit het perspectief van de inwoners) 

  

2017 Nooit Tot 12 keer Meer dan 12 keer Niet aanwezig in mijn gemeente 

Wellen 68% 17% 4% 10% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 61% 17% 6% 16% 

 
Sporten in eigen gemeente 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf afgelopen jaar gebruik maakte van de sportvoorzieningen in de eigen gemeente 

(sporthal/sportzalen/sportinfrasttructuur zoals sportvelden, looppiste, …) 

(de categorie is niet aanwezig in mijn gemeente is een inschatting vanuit het perspectief van de inwoners) 

  

2017 Nooit Tot 12 keer Meer dan 12 keer Niet aanwezig in mijn gemeente 

Wellen 69% 18% 13% 0% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 61% 20% 18% 1% 

 

Tevredenheid over de sportvoorzieningen 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de sportvoorzieningen in de gemeente/stad 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 7% 21% 73% 

Vlaams Gewest 8% 16% 76% 

 

Tevredenheid over de recreatievoorzieningen 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de recreatievoorzieningen in de gemeente/stad 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 13% 20% 67% 

Vlaams Gewest 11% 20% 68% 

 
Bijwonen sportevenementen in eigen gemeente of in een andere gemeente 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf het afgelopen jaar één of meerdere sportevenementen heeft bijgewoond in de 

eigen of in een andere gemeente  

  

2017 Tot 12 keer in eigen  
gemeente 

Meer dan 12 keer in 
eigen gemeente 

Tot 12 keer in andere 
gemeente 

Meer dan 12 keer in 
andere gemeente 

Wellen 34% 8% 37% 13% 

Vlaams Gewest excl 13 
centrumsteden 

39% 8% 36% 10% 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-cultuurenvrijetijd-survey.xlsx
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Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 inwoners 

Bron: Sport Vlaanderen, verwerking Statistiek Vlaanderen 
   

 Wellen 

2017 

Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente 25 

Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 
inwoners 

3,4 

   

 BELFIUS.Woongemeenten 
met vergrijzende 

bevolking (V5) 

2017 

Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente 1.257 

Aanwezige sportinfrastructuur in de gemeente per 1.000 
inwoners 

3,5 

   
Aantal aanwezige sportclubs in de gemeente per 1.000 inwoners 

Bron: Sport Vlaanderen, verwerking Statistiek Vlaanderen 

  

 Wellen 

2017 

Aantal aanwezige sportclubs in de 
gemeente 

16 

Totale bevolking 7.406 

Aantal aanwezige sportclubs in de 
gemeente per 1.000 inwoners 

2,2 

         

 BELFIUS.Woongemeenten met vergrijzende 
bevolking  

(V5) 

2017 

Aantal aanwezige sportclubs in de 
gemeente 

1.585 

Totale bevolking 355.825 

Aantal aanwezige sportclubs in de 
gemeente per 1.000 inwoners 

4,5 
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BIBLIOTHEEK 

 

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB Metadata: cultuur en vrije tijd 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

    

Aantal leners bibliotheek (individuele gebruikers) t.o.v. de totale bevolking (in %) 

Bron: Bios (Bibliotheek informatie- en opvolgingssysteem), verwerking Statistiek Vlaanderen 
  

    Wellen    

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal leners 
bibliotheek 

886 875 842 834 842 781 802 796 

Totale bevolking 7.102 7.265 7.356 7.383 7.405 7.371 7.415 7.423 

Aantal leners 
bibliotheek t.o.v. de 
totale bevolking (in %) 

12,5 12,0 11,4 11,3 11,4 10,6 10,8 10,7 

 

Aantal leners  jonger dan 15 jaar t.o.v. totaal aantal jongeren onder de 15 jaar (in %) 

  

     Wellen     

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal leners bibliotheek 415 394 317 329 340 348 352 290 321 317 

Aantal jongeren onder de 15 jaar 1.019 1.031 1.054 1.130 1.160 1.181 1.168 1.132 1.142 1.127 

Aantal leners  jonger dan 15 jaar  
t.o.v. totaal aantal jongeren onder 
de 15 jaar (in %) 

40,7 38,2 30,1 29,1 29,3 29,5 30,1 25,6 28,1 28,1 

 

Aandeel (%) van de inwoners dat het afgelopen jaar een bibliotheek heeft bezocht in de eigen gemeente (de 

categorie is niet aanwezig in mijn gemeente is een inschatting vanuit het perspectief van de inwoners) 

  

2017 Nooit Tot 12 
keer 

Meer dan 12 
keer 

Niet aanwezig in de eigen gemeente 

Wellen 64% 28% 8% 0% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 52% 32% 15% 1% 

 

VRIJE TIJD 

 

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: cultuur en vrije tijd 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

 

Bijwonen pleinevenementen in eigen gemeente of in een andere gemeente 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf het afgelopen jaar één of meerdere pleinevenementen heeft bijgewoond in de 

eigen of in een andere gemeente  

 

2017 Tot 12 keer in eigen  
gemeente 

Meer dan 12 keer in 
eigen gemeente 

Tot 12 keer in andere 
gemeente 

Meer dan 12 keer in 
andere gemeente 

Wellen 43% 2% 49% 4% 

Vlaams Gewest excl 13 
centrumsteden 

53% 3% 46% 8% 

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-cultuurenvrijetijd-survey.xlsx
http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-cultuurenvrijetijd-survey.xlsx
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Bijwonen culturele evenementen in eigen gemeente of in een andere gemeente 

Aandeel (%) van de inwoners dat aangaf het afgelopen jaar één of meerdere culturele evenementen heeft bijgewoond in 

de eigen of in een andere gemeente  

  

2017 Tot 12 keer in eigen  
gemeente 

Meer dan 12 keer in 
eigen gemeente 

Tot 12 keer in andere 
gemeente 

Meer dan 12 keer in 
andere gemeente 

Wellen 38% 1% 49% 10% 

Vlaams Gewest excl 13 
centrumsteden 

48% 4% 54% 11% 

 

Voldoende speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende speelvoorzieningen voor kinderen tot 12 jaar zijn in de 

gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 15% 27% 58% 

Vlaams Gewest 21% 18% 61% 

 

Voldoende geschikte plekken voor de jeugd 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende geschikte plekken voor de jeugd zijn in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 28% 26% 46% 

Vlaams Gewest 26% 23% 51% 

 
Voldoende geschikte activiteiten voor ouderen 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende activiteiten zijn voor ouderen in de gemeente/stad 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 4% 13% 84% 

Vlaams Gewest 10% 19% 71% 

 
Voldoende winkelvoorzieningen in de buurt 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende winkels zijn in de buurt voor dagelijkse boodschappen 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 31% 14% 55% 

Vlaams Gewest 18% 9% 73% 

 
Tevredenheid over de shopping- en winkelvoorzieningen 
Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de shopping- en winkelvoorzieningen in de gemeente/stad 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 34% 29% 37% 

Vlaams Gewest 19% 18% 63% 

 
Tevredenheid over restaurants en eetcafés 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het aanbod van restaurants en eetcafés in de gemeente/stad 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 7% 15% 77% 

Vlaams Gewest 11% 16% 73% 
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Tevredenheid over uitgaansgelegenheden 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de uitgaansgelegenheden in de gemeente/stad 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 24% 36% 40% 

Vlaams Gewest 23% 26% 51% 
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HOOFDSTUK 4  TECHNOLOGIE 

 

Communicatietechnologie 

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

 

 over de activiteiten, in en door de 
gemeente2017 

Oneens Neutraal Eens 

Wellen 7% 11% 82% 

Vlaams Gewest 9% 14% 78% 

  

 over de initiatieven, in en door de 
gemeente 2017 

Oneens Neutraal Eens 

Wellen 10% 17% 73% 

Vlaams Gewest 16% 18% 66% 

 

over de beslissingen, in en door de 
gemeente 2017 

Oneens Neutraal Eens 

Wellen 19% 22% 59% 

Vlaams Gewest 26% 26% 48% 
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ECOLOGIE 

 

KLIMAATRAPPORT WELLEN 2019  

Het "Klimaatrapport Wellen" bundelt voor Wellen de belangrijkste gegevens op gebied van mitigatie, het verminderen van 
de broeikasgasuitstoot. 

Onderstaand worden enkele relevante cijfers weergegeven. Het volledige klimaatrapport is toegevoegd in bijlage 6 

CO2-EMMISSIE - GLOBAAL 
 

Figuren 1 en 2 geven de CO2-emissie weer per sector in de periode 2011 tot en met 2016. 

 

 

Globaal gezien kent Wellen in 2016 een stijging van de CO2-uitstoot met 11,9% t.o.v. 2011. In Limburg noteren we een 
daling met 3,3%.  

 

CO2-EMMISSIE VAN HUISHOUDENS IN WELLEN  

De huishoudens zorgen in Wellen voor 29,4% van de totale CO2-uitstoot in 2016. Het gaat hier over de CO2-uitstoot 
veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in de woningen.  

De CO2-uitstoot door huishoudens in de gemeente evolueerde van 15.068 ton in 2011 tot 14.552 ton in 2016 (zie hoger, 
Figuur 1).  

Een huishouden in Wellen stootte gemiddeld 4,77 ton CO2 uit in het jaar 2016. Voor Limburg ligt dit gemiddelde op 4,04 ton 
CO2 en in het Vlaams Gewest op 3,51 ton CO2 per huishouden.  
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Evoluite van de totale CO2-uitstoot per huishouden (2011-2016) 

 

 

E-PEIL VAN NIEUWBOUWWONINGEN 
 

Het E-peil van een woning geeft een beeld van de energieprestatie van de woning zelf. Hoe lager het E-peil, hoe 
energiezuiniger de woning en hoe minder CO2-emmissie. 

In Wellen werden 125 EPB-dossiers ingediend over de 5 jaar eindigend in 2018. Zoals voorzien volgens de EPB-eisen, 
worden de woningen jaar na jaar energiezuiniger. 

 

 

ENIERGIEVERBRUIK VAN DE HUISHOUDENS  
 

Tussen 2011 en 2016 is het totale energieverbruik door huishoudens in Wellen toegenomen met 4,7%. In Limburg en het 
Vlaams Gewest zien we de cijfers evolueren met respectievelijk -0,9% en -0,2%.  

Het elektriciteitsverbruik bedraagt in 2016 17,1% van het totale energieverbruik in de woningen in Wellen. Fossiele 
brandstoffen zijn goed voor 63,5% van het energieverbruik. Naast bijkomende productie van groene stroom is de 
omschakeling naar groene warmte een grote uitdaging voor de gemeente. 

 

ELEKTRICITEIT 

In 2016 bedraagt het elektriciteitsverbruik per huishouden in Wellen 4,30 MWh. Dit is meer dan in Limburg (4,11 MWh) en 
meer dan in het Vlaams Gewest (3,94 MWh). Figuur 11 toont hoe elektriciteitsverbruik evolueert tussen 2011 en 2016. 
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Hoge elektriciteitsverbruiken kunnen mogelijks ten dele verklaard worden door een hoge aanwezigheid van elektrische 
verwarming via zogenaamde accumulatievuren. De elektriciteitsproductie via PV-panelen op daken van woningen is ook 
opgenomen in de verbruiksgegevens  

 

FOSSIELE BRANDSTOFFEN 

 

Verwarming van woningen en sanitair water gebeurt in Vlaanderen overwegend met fossiele brandstoffen (aardgas, 
stookolie, steenkool, ...). In 2016 is het verbruik van fossiele brandstoffen per huishouden in Wellen gelijk aan 16,00 MWh. 
Het gemiddelde per huishouden voor Limburg ligt dat jaar op 14,40 MWh en in het Vlaams Gewest op 12,62 MWh.  

 

 

 

HERNIEUWBARE WARMTE 

Verwarming van woningen en sanitair water gebeurt deels via hernieuwbare energiebronnen: hout, zonneboilers en 
warmtepompen. In 2016 wordt dit voor Wellen ingeschat op 19,5% van het totale energieverbruik door huishoudens.  

RENOVATIE, PREMIES EN ADVIEZEN 

Vlaanderen wil dat tegen 2050 alle woningen energiezuinig zijn (Renovatiepact 2050). Eén van de manieren om dit te 
realiseren, zijn de premies voor energiezuinige investeringen via de netbeheerder. Ook gemeenten rollen tal van acties uit 
om renovatie te stimuleren. Via de provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen krijgen bouwers en verbouwers 
duurzaam advies. 
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Figuur 20 geeft een overzicht van het aantal uitbetaalde energiepremies door Infrax (Fluvius) en de evolutie van 2012 tot 
2017 voor Wellen.  

De taartgrafiek (figuur 21) geeft een overzicht van het aandeel van de verschillende soorten premies voor 2017.  

 
 

Investeringen in energiezuinige maatregelen door huishoudens 

  Aantal per 1000 huishoudens in 2017 

 Absoluut aantal  

voor Wellen in 

2017 

Wellen Limburg Vlaams gewest 

Dak-en muurisolatie 53 17,2 17,5 17,00 

Vloerisolatie  11 3.6 2.3 2.3 

hoogrendementsglas 31 10,1 10,0 10,6 

zonneboilers 3 1,0 1,7 1,3 

condensatieketels 0 0 0,4 0,3 

warmtepompen 4 1,3 0,5 0,4 

CO2-EMMISSIE DOOR TRANSPORT 
 

In Wellen zorgt transport voor 14,9% van de totale CO2-uitstoot (2016). Dit omvat de uitstoot van het particulier en 
commercieel vervoer, alsook het openbaar vervoer (De Lijn) door verplaatsingen op het grondgebied van de gemeente.  

 

In de gemeente Wellen is de totale CO2-uitstoot door transport per inwoner 1,00 ton (inclusief snelwegen). In Limburg is 
dat 1,83 ton en in het Vlaams Gewest 2,06 ton. 
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In 2016 was in Wellen 11,6% van de uitstoot door transport te wijten aan lichte voertuigen (personenwagens en motoren) 
en 3,0% aan zware voertuigen (vrachtwagens en private bussen). Het openbaar vervoer neemt slechts 0,2% van de uitstoot 
voor zijn rekening. 

 

 

 

In Wellen zijn er in 2018 2 laadpalen voor elektrische voertuigen geplaatst. 

 

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van het aantal busabonnementen weer van de Lijn. Op basis van het aantal 
abonnementen kan men een zicht krijgen op het aantal busgebruikers binnen een gemeente. 

 

 

CO2-EMMISSIE VERMINDERING DOOR HERNIEUWBARE ENERGIE : PV-INSTALLATIES 
 

Figuur 48 toont de evolutie van het geïnstalleerd vermogen aan PV-installaties in de gemeente, opgesplitst in vier 
categorieën volgens het vermogen van de installatie. Ook de aantallen zijn in de grafiek ernaast aangegeven. Het totaal 
geïnstalleerd vermogen bedraagt in Wellen 5,34 MW (2018). 

 

 

Er is nog veel plaats voor zonnepanelen. In Wellen wordt nog maar 6,3% van het zonnepotentieel van de daken benut 
(2018). Voor Limburg is dit 6,6%. Voor het Vlaams Gewest gaat het om 4,4%. 
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PV-INSTALLATIES KLEINER DAN 10 KW 

Zonne-installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW worden voornamelijk door particulieren geplaatst op 
daken van woningen. In Wellen werden er zo in totaal 649 PV-installaties geplaatst (2018). Dit komt neer op een totaal 
vermogen van 3,45 MW. 

 

PV-INSTALLATIES GROTER DAN 10 KW 

Net als voor de kleine installaties is er voor de installaties groter dan 10 kW een daling van de waarde van de 
groenestroomcertificaten en een daling in het geplaatst vermogen sinds 2012. 

In Wellen werden in totaal 14 installaties van meer dan 10 kW geplaatst. Dit komt voor de gemeente neer op een totaal 
vermogen van 1,90 MW. 

CO2-EMMISSIE OPENBARE VERLICHTING  
 

In Wellen is de openbare verlichting op de gemeentewegen verantwoordelijk voor 0,2% van de totale CO2-emissie op het 
grondgebied. 

 

 

 

MEER CIJFERS? 
 

Zie klimaatrapport gemeente Wellen – bijlage 6 
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ECOLOGISCHE KWALITEIT VAN DE OMGEVING  

 

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: natuur, milieu en energie 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

Voldoende groen in de buurt 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de buurt 

   2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 3% 5% 92% 

Vlaams Gewest 11% 9% 80% 
 
Zicht op groen vanuit de woning 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over het zicht op groen vanuit de woning 

 2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 7% 7% 86% 

Vlaams Gewest 14% 14% 73% 
 
Voldoende groen in de gemeente  

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat er voldoende aanbod aan groen is in de gemeente 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 3% 7% 90% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 9% 10% 81% 

 

Tevredenheid over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de natuur- en groenvoorzieningen in de gemeente 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 6% 13% 81% 

Vlaams Gewest 10% 15% 75% 
 
Bezoek bos, park, of groenzone in de eigen gemeente 

Aandeel (%) van de bewoners dat het afgelopen jaar een bos, park of groenzone bezocht in de eigen gemeente 

  

2017 Nooit Tot 12 
keer 

Meer dan 12 
keer 

Niet aanwezig in de eigen 
gemeente 

Wellen 13% 43% 39% 6% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 12% 39% 46% 3% 

 

Bezoek bos, park, of groenzone in een andere gemeente 

Aandeel (%) van de bewoners dat het afgelopen jaar een bos, park of groenzone bezocht in een andere gemeente 

  

2017 Nooit Tot 12 keer Meer dan 12 keer 

Wellen 23% 48% 29% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 22% 48% 30% 
 
Tevredenheid over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de huisvuilvoorzieningen in de gemeente 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 5% 6% 89% 

Vlaams Gewest 7% 10% 83% 
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HOOFDSTUK 5  POLITIEK EN OVERHEID 

 

Bron: Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor, Statistiek Vlaanderen/ABB 

Metadata: overheid 

Meer info? Zie leeswijzer Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor 

 

Tevredenheid over de loketvoorzieningen 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de loketvoorzieningen van de gemeente of stad 

 

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 9% 12% 79% 

Vlaams Gewest 9% 14% 77% 

 
Tevredenheid over algemene dienstverlening 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de algemene dienstverlening in de gemeente/stad 

 

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 6% 18% 76% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 7% 21% 73% 

 
Tevredenheid digitale dienstverlening 

Aandeel (%) van de inwoners dat tevreden is over de digitale dienstverlening in de gemeente/stad 

  

2017 Ontevreden Neutraal Tevreden 

Wellen 8% 27% 65% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 9% 26% 65% 

 
Consultatie van bewoners 

Aandeel (%) van de inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur voldoende inspanningen doet om 

bewoners bij veranderingen in hun gemeente /stad te betrekken 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 19% 20% 61% 

Vlaams Gewest 26% 27% 47% 

 

Consultatie van bewoners 

Aandeel (%) inwoners dat vindt dat het gemeentebestuur of stadsbestuur op een goede manier omspringt met de vragen 

van de inwoners 

  

2017 Oneens Neutraal Eens 

Wellen 16% 27% 57% 

Vlaams Gewest 23% 31% 46% 

 
Vertrouwen in de federale overheid 

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de federale overheid 

  

2017 Weinig Neutraal Veel 

Wellen 50% 36% 14% 

Vlaams Gewest 39% 44% 16% 

 
  

http://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/gm-metadata-overheid-survey.xlsx
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Vertrouwen in de Vlaamse overheid 

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de Vlaamse Overheid 

  

2017 Weinig Neutraal Veel 

Wellen 45% 38% 17% 

Vlaams Gewest 33% 45% 22% 

 
Vertrouwen in de lokale overheid 

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in het gemeentebestuur of stadsbestuur van zijn eigen gemeente/stad 

  

2017 Weinig Neutraal Veel 

Wellen 16% 41% 42% 

Vlaams Gewest 20% 45% 35% 

 
Vertrouwen in de politie 

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de politie 

  

2017 Weinig Neutraal Veel 

Wellen 15% 40% 46% 

Vlaams Gewest 15% 38% 47% 
 
Vertrouwen in de pers/media 

Aandeel (%) van de inwoners dat vertrouwen heeft in de pers/media 

  

2017 Weinig Neutraal Veel 

Wellen 47% 45% 8% 

Vlaams Gewest excl 13 centrumsteden 42% 45% 12% 
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INTERNE ANALYSE 
 

HOOFDSTUK 1  PERSONEEL 

 

Het lokaal bestuur voert een heleboel taken uit.  

Om deze taken uit te kunnen voeren, zijn mensen nodig. Het lokaal bestuur Wellen kan rekenen op volgend 
personeelskader  

 

PERSONEELSKADER 

 
 

aantal koppen statutair contractueel aantal 
VTE 

aantal VTE 
effectief ingevuld 

Gemeente 50 17 33 44,05 42,05 

OCMW 18 4 15 12,22 12,05 

TOTAAL 68 21 48 56,27 54,1 

 

(aantal personeelsleden op 31.12.2018) 

(noot: 1 personeelslid heeft zowel een statutaire arbeidsovereenkomst als een contractuele arbeidsovereenkomst) 

LEEFTIJDSCURVE PERSONEELSLEDEN  
 

Vandaag zijn er 68 ‘koppen’ in dienst bij gemeente en OCMW. 

30 ‘koppen’ zullen in de periode 2019-2025 de leeftijdsgrens van 62 overschrijden. Dit geeft aan dat medewerkers van onze 
organisatie mogelijk in de loop van deze legislatuur de keuze maken om met pensioen te gaan. 

  Kansen:  

o Aanwerven van personeelsleden met competenties en vaardigheden die beter passen bij de gewijzigde 
maatschappelijke context en dienstverlenende context  

o Voeren van een personeelsbeleid waarbij we de budgettaire context bewaken 
o kans op interne jobrotatie 

− Bedreigingen:  
o Kennisleegloop: medewerkers die met pensioen gaan kennen onze organisatie en hun takenpakket We 

moeten de nodige aandacht geven aan kennisoverdracht  
o Krapte op de arbeidsmarkt 

 

JOBSTUDENTEN 

Gemeente Wellen stelt tijdens de zomermaanden gemiddeld 8 jobstudenten tewerk (redders zwembad) 

 

STAGIAIRS 

Gemeente Wellen biedt jaarlijks een stageplaats aan voor 2 leerlingen kantoor. 

OCMW Wellen biedt jaarlijks een stageplaats aan voor 1 stagiair maatschappelijk werk. 

Kinderdagverblijf de Hartediefjes biedt jaarlijks 8 à 10 stageplaatsen aan voor leerlingen verzorging. 
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HOOFDSTUK 2  INTERNE ORGANISATIE  

 

Onze organisatie is als volgt gestructureerd 

ORGANOGRAM GEMEENTE WELLEN  
 

 

 

ORGANOGRAM OCMW WELLEN 
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HOOFDSTUK 3  PATRIMONIUM 

 

SAMENSTELLING PATRIMONIUM 

 

Het patrimonium van gemeente is als volgt samengesteld: 

PerceelNummer Afd. PercNr Ligging Aard Oppervlakte Opbouw 

73029_A_0012_E_000_00 2 A  12   E    In Het Dorp  BOOMGAARD LAAG 33 
 

73029_A_0014_R_000_00 2 A  14   R    In Het Dorp  HOOILAND 32 
 

73029_A_0014_T_000_00 2 A  14   T    In Het Dorp  HOOILAND 107 
 

73029_A_0015_H_000_00 2 A  15   H    In Het Dorp  BOUWLAND 1108 
 

73029_A_0016_A_000_00 2 A  16   A    HERTENSTR 17      + KERK 
 

voor 1850 

73029_A_0017_B_000_00 2 A  17   B    Hertenstr +17  KERKHOF 
  

73029_A_0036_C_000_00 2 A  36   C    In Het Dorp  BOOMGAARD HOOG 73 
 

73029_A_0045_F_000_00 2 A  45   F    In Het Dorp  GROND 135 
 

73004_A_0050___000_02 3 A  50/02    OETERSLOVENSTR 9      + ELEKTR.CABINE 
 

1992 

73029_A_0055_C_002_00 2 A  55   C  2 Herten Bempd  WEILAND 1811 
 

73029_A_0055_M_000_00 2 A  55   M    Hertenbempd  BOOMGAARD HOOG 2400 
 

73029_A_0056_K_000_00 2 A  56   K    Hertenbempd  HOOILAND 4305 
 

73029_A_0056_M_000_00 2 A  56   M    Hertenbempd  HOOILAND 857 
 

73029_A_0057_B_000_00 2 A  57   B    Hertenbempd  HOOILAND 6105 
 

73098_A_0072_B_000_00 1 A  72   B    Klein Boschveld  WEILAND 147 
 

73098_A_0073_B_000_00 1 A  73   B    Klein Boschveld  BOOMGAARD HOOG 107 
 

73098_A_0079_M_000_00 1 A  79   M    Klein Bosveld  BOUWLAND 58 
 

73085_A_0079_S_000_02 4 A  79/02S    BEURSSTR 41      + ELEKTR.CABINE 
 

1979 

73029_A_0090_C_000_00 2 A  90   C    Wungaerd  WOESTE GROND 935 
 

73004_A_0133_B_000_00 3 A 133   B    Outers Loven Veld  BOUWLAND 501 
 

73029_A_0177___000_00 2 A 177       Keelveld  WEILAND 560 
 

73004_A_0195___000_02 3 A 195/02    Extree Veld  WEG 240 
 

73004_A_0196_Z_000_00 3 A 196   Z    Langstr 18 +  ELEKTR.CABINE 
 

1967 

73085_A_0235___000_02 4 A 235/02    Beurs Het Gehucht  WEILAND 60 
 

73098_A_0311_F_000_00 1 A 311   F    Bosstr 57  ELEKTR.CABINE 
 

1960 

73085_A_0443___000_02 4 A 443/02    Ulbeekerbosch  WOESTE GROND 123 
 

73085_A_0487___000_02 4 A 487/02    Ulbeekerbosch  WOESTE GROND 135 
 

73085_A_0490___000_02 4 A 490/02    Borgh  WOESTE GROND 104 
 

73085_A_0524_B_000_00 4 A 524   B    Wissel Bampden  WEILAND 1000 
 

73085_A_0568_E_000_00 4 A 568   E    Achter De Bergh  WOESTE GROND 
  

73098_A_0646_B_000_00 1 A 646   B    Kleinen Zavel  BOUWLAND 246 
 

73098_A_0760_D_000_00 1 A 760   D    PLATTESTR 31      + ELEKTR.CABINE 
 

1975 

73098_A_0796_E_000_00 1 A 796   E    Den Grooten Zavel  BOUWLAND 20 
 

73098_A_0797_D_000_00 1 A 797   D    Den Grooten Zavel  BOUWLAND 1477 
 

73098_A_0799_C_000_00 1 A 799   C    Den Groten Zavel  WEILAND 4037 
 

73098_A_0799_D_000_00 1 A 799   D    Den Grooten Zavel  WEILAND 5411 
 

73098_A_0800___000_00 1 A 800       Den Grooten Zavel  SPORTTERREIN 2500 
 

73098_A_0801_A_000_00 1 A 801   A    Den Grooten Zavel  SPORTTERREIN 1143 
 

73098_A_0802_C_000_00 1 A 802   C    Den Grooten Zavel  SPORTTERREIN 156 
 

73098_A_0805_C_000_00 1 A 805   C    HOUTSTR 35      + SPORTGEBOUW 341 2004 
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73098_A_0805_D_000_00 1 A 805   D    HOUTSTR 35      + SPORTGEBOUW 12336 1970 

73098_A_0806___000_00 1 A 806       Den Grooten Zavel  BOUWLAND 2015 
 

73098_A_0809_H_000_00 1 A 809   H    Den Grooten Zavel  SPORTTERREIN 924 
 

73098_A_0810_D_000_00 1 A 810   D    Den Grooten Zavel  SPORTTERREIN 1795 
 

73098_A_0810_E_000_00 1 A 810   E    Den Grooten Zavel  SPORTTERREIN 1219 
 

73098_A_0811_M_000_00 1 A 811   M    Den Grooten Zavel  SPORTTERREIN 8728 
 

73098_A_0830_D_000_00 1 A 830   D    Den Grooten Zavel  BOUWLAND 109 
 

73098_A_0836___000_02 1 A 836/02    Langenakker 80  KAPEL 
 

1960 

73098_A_0841_G_000_00 1 A 841   G    LANGENAKKER 97      + ELEKTR.CABINE 
 

1971 

73004_B_0008_A_000_00 3 B   8   A    Widdingen Veld  WEILAND 252 
 

73098_B_0019_F_000_00 1 B  19   F    Eyckveld  WOESTE GROND 652 
 

73085_B_0021___000_00 4 B  21       Kleeveldje  WEILAND 540 
 

73098_B_0036_K_000_00 1 B  36   K    Zonneveldweg 60  ELEKTR.CABINE 
 

1960 

73004_B_0036___000_02 3 B  36/02    Widdingen Veld  WEG 66 
 

73098_B_0068_T_000_00 1 B  68   T    Groot Zonneveld  BOUWLAND 25 
 

73098_B_0070_G_000_00 1 B  70   G    Groot Zonne Veld  BOUWLAND 18 
 

73098_B_0071_E_000_00 1 B  71   E    Groot Zonne Veld  BOUWLAND 9 
 

73085_B_0075_E_000_00 4 B  75   E    Ulbeek Het Dorp  KERKHOF 
  

73098_B_0075_E_000_00 1 B  75   E    Groot Zonneveld  BOUWLAND 276 
 

73098_B_0075_G_000_00 1 B  75   G    Groot Zonne Veld  BOUWLAND 1652 
 

73098_B_0075_H_000_00 1 B  75   H    Groot Zonne Veld  BOUWLAND 105 
 

73098_B_0075_K_000_00 1 B  75   K    Groot Zonneveld  BOUWLAND 1380 
 

73098_B_0075_L_000_00 1 B  75   L    Groot Zonneveld  BOUWLAND 126 
 

73098_B_0077___000_00 1 B  77       Groot Zonneveld  BOUWLAND 2086 
 

73098_B_0078___000_00 1 B  78       Groot Zonneveld  BOOMGAARD LAAG 3510 
 

73098_B_0080_B_000_00 1 B  80   B    Groot Zonneveld  BOOMGAARD LAAG 56 
 

73098_B_0081_P_000_00 1 B  81   P    Zonneveldweg  GROND 35 
 

73085_B_0086_E_000_00 4 B  86   E    ULBEEKSTR 18      + LIJKENHUIS 
 

voor 1930 

73085_B_0086_H_000_00 4 B  86   H    Ulbeek Het Dorp  KERKHOF 
  

73085_B_0087_C_000_00 4 B  87   C    ULBEEKSTR 18      + MONUMENT 322 1937 

73085_B_0087___000_02 4 B  87/02    Ulbeek Het Dorp  WOESTE GROND 200 
 

73098_B_0090_M_000_00 1 B  90   M    Zonneveldweg  GROND 19 
 

73098_B_0090_A_000_02 1 B  90/02A    Groot Zonneveld  WOESTE GROND 45 
 

73098_B_0091_B_000_00 1 B  91   B    ZONNEVELDWEG 11      + LIJKENHUIS 
 

1990 

73098_B_0091_D_000_00 1 B  91   D    Groot Zonneveld  PLEIN 
  

73098_B_0096_C_000_00 1 B  96   C    Groot Zonneveld  KERKHOF 
  

73085_B_0097_D_000_00 4 B  97   D    Ulbeek Het Dorp  TUIN 240 
 

73085_B_0097_E_000_00 4 B  97   E    Ulbeek Het Dorp  TUIN 
  

73098_B_0098___000_00 1 B  98       Groot Zonneveld  BOUWLAND 1280 
 

73098_B_0099___000_00 1 B  99       Groot Zonneveld  BOOMGAARD LAAG 1480 
 

73098_B_0100_E_000_00 1 B 100   E    Groot Zonneveld  BOUWLAND 2850 
 

73004_B_0117_C_000_00 3 B 117   C    Berlingen Het Dorp  WEILAND 1870 
 

73004_B_0126_C_000_00 3 B 126   C    Berlingenstr 2  KERK 
 

voor 1850 

73085_B_0127_C_000_00 4 B 127   C    ULBEEKSTR 39      + ELEKTR.CABINE 
 

1953 

73004_B_0127_D_000_00 3 B 127   D    Berlingen Het Dorp  KERKHOF 
  

73098_B_0128___000_02 1 B 128/02    Groot Zonneveld  GROND 126 
 

73004_B_0154___000_02 3 B 154/02    Berlingen Het Dorp  WEG 130 
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73004_B_0189_C_000_00 3 B 189   C    Berlingen Het Dorp  TUIN 102 
 

73004_B_0193_D_000_00 3 B 193   D    Berlingen Het Dorp  HOOILAND 346 
 

73004_B_0193_H_000_00 3 B 193   H    Berlingen Het Dorp  HOOILAND 1198 
 

73085_B_0206_B_000_00 4 B 206   B    NIEUWSTR 6      + ELEKTR.CABINE 
 

1988 

73004_B_0216_A_000_02 3 B 216/02A    Bilter Veld  WOESTE GROND 99 
 

73098_B_0391_A_002_00 1 B 391   A  2 Appeystr  GROND 50 
 

73098_B_0391_X_000_00 1 B 391   X    Appeystr  GROND 50 
 

73098_B_0393_G_000_00 1 B 393   G    Peerds Hoven  WOESTE GROND 11 
 

73098_B_0394_N_000_00 1 B 394   N    Peerds Hoven  WOESTE GROND 44 
 

73098_B_0438_C_000_00 1 B 438   C    Klein Zonneveld  SPEELTERREIN 615 
 

73098_B_0441_G_000_00 1 B 441   G    Klein Zonneveld  WEG 127 
 

73098_B_0441_G_000_00 1 B 441   G    Klein Zonneveld  WEG 246 
 

73098_B_0442_F_000_00 1 B 442   F    Klein Zonneveld  BOUWLAND 180 
 

73098_B_0442_F_000_00 1 B 442   F    Klein Zonneveld  BOUWLAND 424 
 

73098_B_0443_D_000_00 1 B 443   D    Klein Zonneveld  SPEELTERREIN 803 
 

73098_B_0443_D_000_00 1 B 443   D    Klein Zonneveld  SPEELTERREIN 5312 
 

73098_B_0444_E_000_00 1 B 444   E    Kortestr 12  SPORTGEBOUW 
 

1989 

73098_B_0444_E_000_00 1 B 444   E    Kortestr 12  SPORTGEBOUW 
 

1989 

73098_B_0447_D_000_00 1 B 447   D    Klein Zonneveld  SPEELTERREIN 2892 
 

73098_B_0455_E_000_00 1 B 455   E    Blokenstr  BOUWGROND 1160 
 

73098_B_0465_Y_000_00 1 B 465   Y    Wellen, Het Dorp  WEILAND 83 
 

73098_B_0468_R_000_00 1 B 468   R    Wellen, Het Dorp  WEG 507 
 

73098_B_0468_R_000_00 1 B 468   R    Wellen, Het Dorp  WEG 605 
 

73098_B_0476_T_000_00 1 B 476   T    Bloemenstr  GROND 43 
 

73098_B_0485_N_000_00 1 B 485   N    Kortestr  GROND 33 
 

73098_B_0497_N_000_00 1 B 497   N    Wellen, Het Dorp  WOESTE GROND 67 
 

73098_B_0513_V_000_00 1 B 513   V    Krayen Ryt  WOESTE GROND 30 
 

73098_B_0596___000_02 1 B 596/02    Appey  WOESTE GROND 140 
 

73098_B_0682_R_000_00 1 B 682   R    Aen De Zangstraet  WEG 5434 
 

73098_B_0719_G_000_00 1 B 719   G    Aen De Zangstraet  WEILAND 987 
 

73098_B_0725_D_000_00 1 B 725   D    Aen De Zangstraet  BOUWLAND 1581 
 

73098_B_0729_N_000_00 1 B 729   N    Aen De Zangstraet  WEILAND 576 
 

73098_B_0731_A_000_00 1 B 731   A    Kortessemstr 33  ELEKTR.CABINE 
 

1960 

73098_B_0733_F_000_03 1 B 733/03F    Kortessemstr  GROND 21 
 

73098_B_0765___000_02 1 B 765/02    VINKENL 1      + ELEKTR.CABINE 
 

1979 

73098_B_0775_M_000_00 1 B 775   M    Merell  GROND 816 
 

73098_B_0775_N_000_00 1 B 775   N    Merell  GROND 991 
 

73098_B_0845_D_000_02 1 B 845/02D    KUKKELBERGSTR 39      + ELEKTR.CABINE 
 

1986 

73098_B_0954_D_000_02 1 B 954/02D    Zangs  GROND 55 
 

73098_B_0967___000_02 1 B 967/02    Kortessemstr  WOESTE GROND 46 
 

73098_B_0985___000_02 1 B 985/02    Zangs  BOUWLAND 50 
 

73098_C_0022_E_000_00 1 C  22   E    Molenstr 3  FEESTZAAL 
 

1957 

73098_C_0024_K_000_00 1 C  24   K    Molenstr  GROND 105 
 

73098_C_0024_M_000_00 1 C  24   M    Molenstr 5  FEESTZAAL 126 1961 

73085_C_0031_B_000_02 4 C  31/02B    Op Den Hamel  WEG 210 
 

73085_C_0052___000_02 4 C  52/02    Steenveld  WEILAND 180 
 

73098_C_0060_V_000_00 1 C  60   V    Molenakker  GROND 46 
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73098_C_0064_H_000_00 1 C  64   H    Molenakker  GROND 20 
 

73098_C_0065_F_000_00 1 C  65   F    Molenakker  GROND 100 
 

73085_C_0113___000_00 4 C 113       Pokentuin  BOUWLAND 115 
 

73085_C_0116___000_02 4 C 116/02    Pohantze  WOESTE GROND 464 
 

73098_C_0131_L_000_00 1 C 131   L    STWG BORGLOON 36      + ELEKTR.CABINE 
 

1973 

73085_C_0140___000_02 4 C 140/02    Grootmeerveld  WOESTE GROND 476 
 

73085_C_0150_M_000_00 4 C 150   M    NIEUWSTR 28      + ELEKTR.CABINE 
 

1999 

73085_C_0434_F_004_00 4 C 434   F  4 Smisveld  GROND 3232 
 

73085_C_0434_P_003_00 4 C 434   P  3 Smisveld  GROND 500 
 

73085_C_0435_F_002_00 4 C 435   F  2 Smisveld  WEG 217 
 

73085_C_0449_K_002_00 4 C 449   K  2 Het Dorp  BOOMGAARD HOOG 2496 
 

73085_C_0449_P_002_00 4 C 449   P  2 Het Dorp  BOOMGAARD HOOG 2777 
 

73085_C_0491_A_002_00 4 C 491   A  2 Schijtenroot  GROND 240 
 

73085_C_0516_E_000_00 4 C 516   E    Het Dorp  GROND 139 
 

73085_C_0516_G_000_00 4 C 516   G    Ulbeekstr  GROND 46 
 

73098_C_0748___000_02 1 C 748/02    Holtappelteer  WOESTE GROND 30 
 

73098_C_0749___000_02 1 C 749/02    Holtappelteer  WOESTE GROND 245 
 

73098_C_0750___000_02 1 C 750/02    Holtappelteer  WOESTE GROND 765 
 

73098_C_0753_K_000_00 1 C 753   K    ZANGSTR 3      + ELEKTR.CABINE 
 

1985 

73098_C_0760_B_000_02 1 C 760/02B    Eivalstr 31  KAPEL 
 

1977 

73098_C_0760_C_000_02 1 C 760/02C    Eyval  WOESTE GROND 121 
 

73098_C_0760_E_000_02 1 C 760/02E    Eyval  WOESTE GROND 2334 
 

73098_C_0760___000_03 1 C 760/03    Eyval  WOESTE GROND 100 
 

73098_C_0761___000_02 1 C 761/02    Eyval  WOESTE GROND 126 
 

73098_C_0761___000_03 1 C 761/03    Eyval  WOESTE GROND 52 
 

73098_C_0762___000_02 1 C 762/02    Eyval  WOESTE GROND 294 
 

73098_C_0770___000_02 1 C 770/02    Eyval  WOESTE GROND 38 
 

73098_C_0771___000_02 1 C 771/02    Eyval  WOESTE GROND 150 
 

73098_C_0773___000_02 1 C 773/02    Eyval  WOESTE GROND 13 
 

73098_C_0779_A_000_02 1 C 779/02A    Eyval  WOESTE GROND 50 
 

73098_C_0794___000_02 1 C 794/02    Abswellen Het Gehucht  WOESTE GROND 23 
 

73098_C_0796___000_02 1 C 796/02    Abswellen Het Gehucht  WOESTE GROND 18 
 

73098_C_0796___000_03 1 C 796/03    Abswellen Het Gehucht  WOESTE GROND 175 
 

73098_C_0797_A_000_02 1 C 797/02A    Abswellen Het Gehucht  WOESTE GROND 201 
 

73098_C_0829___000_02 1 C 829/02    Nutstr 4  KAPEL 
 

voor 1850 

73098_C_0832_E_000_02 1 C 832/02E    Dalhof  WOESTE GROND 18 
 

73098_C_0834_G_000_00 1 C 834   G    Dalhof  WEG 2796 
 

73098_C_0862_E_000_00 1 C 862   E    Appeystr 9  ELEKTR.CABINE 
 

voor 1930 

73098_C_0862_K_000_00 1 C 862   K    Dalhof  WEILAND 462 
 

73098_C_0876_K_000_00 1 C 876   K    Dalhof  GROND 373 
 

73098_D_0105_C_000_00 1 D 105   C    Ulbeeker Hoogveld  BOOMGAARD LAAG 236 
 

73098_D_0472___000_02 1 D 472/02    Schijtenroot  WOESTE GROND 20 
 

73098_D_0646_F_000_00 1 D 646   F    Schijtenroot  WEILAND 3301 
 

73098_D_0657_T_000_00 1 D 657   T    OVERBROEKSTR 58      + ELEKTR.CABINE 
 

1971 

73098_D_0701_P_000_00 1 D 701   P    Overbroekstr  GROND 527 
 

73098_D_0702_B_000_00 1 D 702   B    VEERSTR 13      + ELEKTR.CABINE 
 

1948 

73098_D_0733_R_000_00 1 D 733   R    OVERBROEKSTR 6     A WERKPLAATS 
 

1988 
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73098_D_0738_H_000_00 1 D 738   H    Overbroek Het Gehucht  BOOMGAARD HOOG 259 
 

73098_D_0738_L_000_00 1 D 738   L    DORPSSTR 60      + AFVALVERWERKING 
 

1995 

73098_D_0739_A_002_00 1 D 739   A  2 Overbroek Het Gehucht  WEILAND 501 
 

73098_D_0739_B_002_00 1 D 739   B  2 Overbroek Het Gehucht  WEILAND 251 
 

73098_D_0739_D_002_00 1 D 739   D  2 Overbroek Het Gehucht  WEILAND 378 
 

73098_D_0739_E_002_00 1 D 739   E  2 OVERBROEKSTR 8      + LANDGEBOUW 54 1984 

73098_D_0803___000_02 1 D 803/02    Overbroek Het Gehucht  WOESTE GROND 205 
 

73098_D_0895___000_02 1 D 895/02    Dorpsstr 52  KAPEL 
 

voor 1850 

73098_D_0913_D_000_00 1 D 913   D    Dorpsstr  BOUWGROND 551 
 

73098_D_0913_E_000_00 1 D 913   E    De Meers  GROND 1342 
 

73098_D_0913_F_000_00 1 D 913   F    Broek  GROND 202 
 

73098_D_0941_H_000_00 1 D 941   H    De Meers  GROND 170 
 

73098_D_0943_E_000_00 1 D 943   E    De Meers  GROND 487 
 

73098_D_0960_C_000_00 1 D 960   C    Broekweyer  GROND 78 
 

73098_D_0962_P_000_00 1 D 962   P    Broekweyer  GROND 184 
 

73098_D_0977_B_004_00 1 D 977   B  4 Broekstr 26  ELEKTR.CABINE 
 

1960 

73098_D_0977_P_005_00 1 D 977   P  5 BROEKSTR 19      + KAPEL 
 

1945 

73098_D_0977_V_005_00 1 D 977   V  5 Broek  BOOMGAARD LAAG 555 
 

73098_D_0996_A_002_00 1 D 996   A  2 Broek  GROND 287 
 

73098_D_0999_R_003_00 1 D 999   R  3 Broek  WEILAND 971 
 

73098_D_1002_R_000_02 1 D1002/02R    Groot Smisebroek  HOOILAND 440 
 

73098_D_1002_V_000_02 1 D1002/02V    Groot Smisebroek  HOOILAND 4479 
 

73098_D_1010_M_000_00 1 D1010   M    Ceselaren Beemden  WEILAND 75 
 

73098_D_1010_R_000_00 1 D1010   R    Ceselaren Beemden  BOOMGAARD LAAG 3495 
 

73098_D_1011_D_000_00 1 D1011   D    Ceselaren Bemden  WEILAND 865 
 

73098_D_1012_K_000_00 1 D1012   K    Ceselaren Beemden  HOOILAND 799 
 

73098_D_1023_Y_000_00 1 D1023   Y    WIDDINGENSTR 1      + ELEKTR.CABINE 
 

1991 

73098_D_1044_A_000_00 1 D1044   A    Ceselaren Veld  BOUWLAND 3364 
 

73098_D_1068_D_000_00 1 D1068   D    Ceselaren Veld  WEG 8222 
 

73098_D_1070_L_000_00 1 D1070   L    Smissebroekstr  BOUWGROND 1239 
 

73098_D_1070_W_002_00 1 D1070   W  2 Smissebroek  BOUWGROND 485 
 

73098_D_1070_Y_002_00 1 D1070   Y  2 Smissebroek  BOUWGROND 2109 
 

73098_D_1071_F_000_00 1 D1071   F    Cezelarenveld  GROND 1326 
 

73098_D_1073_H_002_00 1 D1073   H  2 Ceselaren Veld  GROND 71 
 

73098_D_1288_A_000_00 1 D1288   A    Schijtenroot  GROND 425 
 

73098_D_1288_B_000_00 1 D1288   B    Ulbeeker Hoogveld  BOUWLAND 1081 
 

73098_D_1288_C_000_00 1 D1288   C    Ulbeeker Hoogveld  BOUWLAND 2295 
 

73098_D_1288_D_000_00 1 D1288   D    Ulbeeker Hoogveld  GROND 4 
 

73098_D_1288_E_000_00 1 D1288   E    Ulbeeker Hoogveld  GROND 44 
 

73098_D_1288_F_000_00 1 D1288   F    Ulbeeker Hoogveld  GROND 45 
 

73098_D_1288_G_000_00 1 D1288   G    Ulbeeker Hoogveld  GROND 29 
 

73098_D_1288_H_000_00 1 D1288   H    Ulbeeker Hoogveld  GROND 29 
 

73098_D_1288_K_000_00 1 D1288   K    Ulbeeker Hoogveld  GROND 57 
 

73098_D_1288_L_000_00 1 D1288   L    Ulbeeker Hoogveld  GROND 36 
 

73098_D_1288_M_000_00 1 D1288   M    Ulbeeker Hoogveld  GROND 8 
 

73098_D_1288_N_000_00 1 D1288   N    Ulbeeker Hoogveld  GROND 20 
 

73098_D_1288_P_000_00 1 D1288   P    Ulbeeker Hoogveld  GROND 1 
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73098_E_0141___000_02 1 E 141/02    Russelt 118  KAPEL 
 

voor 1850 

73098_E_0239_G_000_00 1 E 239   G    Russeltstr  GROND 1 
 

73098_E_0291_A_000_02 1 E 291/02A    Driesveld  WOESTE GROND 242 
 

73098_E_0300___000_02 1 E 300/02    Bottelker  WOESTE GROND 480 
 

73098_E_0318___000_02 1 E 318/02    Bottelker  WOESTE GROND 36 
 

73098_E_0337_C_000_00 1 E 337   C    Deege Veld  WEG 97 
 

73098_E_0494_M_000_00 1 E 494   M    RUSSELT 53      + ELEKTR.CABINE 
 

1977 

73098_E_0502_G_000_00 1 E 502   G    Het Groot Boschveld  BOUWLAND 84 
 

73098_E_0513_C_000_00 1 E 513   C    Het Groot Bosch Veld  BOOMGAARD HOOG 6 
 

73098_E_0513_D_000_00 1 E 513   D    Het Groot Bosch Veld  BOOMGAARD HOOG 164 
 

73098_E_0542_B_000_00 1 E 542   B    Voordt Bampd  WEILAND 3330 
 

73098_E_0542_C_000_00 1 E 542   C    Voordt Bampd  WEILAND 3260 
 

73098_E_0543_C_000_00 1 E 543   C    Voordt Veld  BOUWLAND 305 
 

73098_E_0546_R_000_00 1 E 546   R    Voorst Veld  BOUWLAND 98 
 

73098_E_0609_B_000_00 1 E 609   B    Voordtbampd  HOOILAND 11289 
 

73098_E_0610_A_000_00 1 E 610   A    Voordt Veld  WEILAND 3410 
 

73098_E_0671_H_000_00 1 E 671   H    RUSSELT 8      + ELEKTR.CABINE 
 

1991 

73098_E_0704___000_02 1 E 704/02    Riesterveld  WOESTE GROND 30 
 

73098_E_0768___000_03 1 E 768/03    Groot Uilenbroek  WOESTE GROND 30 
 

73098_E_0810_T_000_00 1 E 810   T    Herenstr 40 +  ELEKTR.CABINE 
 

1960 

73098_E_0815___000_02 1 E 815/02    Kleinen Holendijk  WOESTE GROND 22 
 

73098_E_0834_D_000_00 1 E 834   D    BAMPSTR 11     A JEUGDHEEM 
 

1997 

73098_E_0835_A_000_00 1 E 835   A    Kleinen Holendijk  BOOMGAARD HOOG 3030 
 

73098_E_0836___000_00 1 E 836       Kleinen Hoolendijk  WEILAND 4175 
 

73098_E_0840___000_00 1 E 840       Klein Holendijk  BOOMGAARD HOOG 4375 
 

73098_E_0841___000_00 1 E 841       Kleinen Hoolendijk  WEILAND 3635 
 

73098_E_0842_A_000_00 1 E 842   A    Kleinen Holendijk  BOOMGAARD HOOG 2025 
 

73098_E_0842_B_000_00 1 E 842   B    Kleinen Hoolendijk  BOOMGAARD HOOG 2025 
 

73098_E_0844_A_000_00 1 E 844   A    Kleinen Hoolendijk  VIJVER 2179 
 

73098_E_0844_B_000_00 1 E 844   B    Kleinen Hoolendijk  VIJVER 2816 
 

73098_E_0849_D_000_00 1 E 849   D    Bampstr 11  BADINRICHTING 
 

1967 

73098_E_0851_A_000_00 1 E 851   A    Beekveld  BOOMGAARD HOOG 5543 
 

73098_E_0853_C_000_00 1 E 853   C    Beekveld  BOUWLAND 1750 
 

73098_E_0883___000_02 1 E 883/02    Beekveld  WOESTE GROND 60 
 

73098_F_0177_A_000_02 1 F 177/02A    Bosstr 56  KAPEL 
 

1952 

73098_F_0356___000_00 1 F 356       Groote Bampd  HOOILAND 3185 
 

73098_F_0541_B_000_00 1 F 541   B    Aen De Kasselein  HOOILAND 610 
 

73098_F_0541_C_000_00 1 F 541   C    Aen De Kasselein  HOOILAND 950 
 

73098_F_0541_D_000_00 1 F 541   D    Voordt Veld  HOOILAND 1385 
 

73098_F_0541_E_000_00 1 F 541   E    Voordt Veld  HOOILAND 1390 
 

73098_F_0552___000_00 1 F 552       Grooten Holendijk  BOOMGAARD LAAG 1935 
 

73098_F_0553_A_000_03 1 F 553/03A    Grooten Hoolendijk  BOUWLAND 180 
 

73098_F_0553_B_000_03 1 F 553/03B    Grooten Hoolendijk  BOUWLAND 220 
 

73098_F_0574___000_02 1 F 574/02    Grooten Hoolendijk  WOESTE GROND 72 
 

73098_F_0635___000_02 1 F 635/02    Grather Bampdweiden  WOESTE GROND 14 
 

73098_F_0677_C_000_00 1 F 677   C    Grather Bampd  BOOMGAARD HOOG 77 
 

73098_F_0677___000_02 1 F 677/02    Grather Bampd  WOESTE GROND 240 
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73098_F_0788_B_000_02 1 F 788/02B    Op Den Stock  WOESTE GROND 38 
 

73098_F_0804_A_000_00 1 F 804   A    Kleinen Bampdweg  WEILAND 560 
 

73098_F_0804_B_000_00 1 F 804   B    Kleinen Bampdweg  WEILAND 7380 
 

73098_F_1077___000_00 1 F1077       Kleinen Bampd  HOOILAND 775 
 

73098_F_1144_A_000_02 1 F1144/02A    Kleinen Bampd Weg  WOESTE GROND 46 
 

73098_F_1156_C_000_02 1 F1156/02C    Blijden Hoek  WOESTE GROND 66 
 

73098_F_1166_K_000_00 1 F1166   K    Blomkens Straet  BOOMGAARD HOOG 43 
 

73098_F_1208_A_000_00 1 F1208   A    Vloyherck  WEILAND 500 
 

73098_F_1210_K_000_00 1 F1210   K    Vloeiherkstr  GROND 315 
 

73098_F_1210_S_000_00 1 F1210   S    Loyherck  WEILAND 15 
 

73098_F_1211_A_000_02 1 F1211/02A    Vloeiherkstr 15  KAPEL 
 

voor 1930 

73098_F_1227_A_000_00 1 F1227   A    Vloyherck  TUIN 1340 
 

73098_F_1227_B_000_00 1 F1227   B    Vloyherck  TUIN 730 
 

73098_F_1227_C_000_00 1 F1227   C    Vloyherck  TUIN 670 
 

73098_F_1229_F_002_00 1 F1229   F  2 DORPSSTR 25      + ADMIN.GEBOUW 
 

2011 

73098_F_1229_G_002_00 1 F1229   G  2 Dorpsstr 25+1  ADMIN.GEBOUW 
 

1965 

73098_F_1229_H_002_00 1 F1229   H  2 Dorpsstr 27+1  KINDERBEWARING 33 2016 

73098_F_1229_X_000_00 1 F1229   X    Dorpsstr 25  GEMEENTEHUIS 
 

1998 

73098_F_1229_Z_000_00 1 F1229   Z    DORPSSTR 25      + ADMIN.GEBOUW 99 1965 

73098_F_1256_L_000_00 1 F1256   L    Wellen Het Dorp  KERKHOF 
  

73098_F_1256_M_000_00 1 F1256   M    DORPSPLEIN 1      + LIJKENHUIS 
 

voor 1850 

73098_F_1270_P_000_00 1 F1270   P    Dorpsplein 12  CULTUR.CENTRUM 
 

voor 1850 

73098_F_1270_R_000_00 1 F1270   R    Dorpsplein 11  PRIVATIEF DEEL# 
 

1995 

73098_F_1270_R_000_00 1 F1270   R    Dorpsplein 11  PRIVATIEF DEEL# 
 

1995 

73098_F_1270_R_000_00 1 F1270   R    Dorpsplein 11  PRIVATIEF DEEL# 
 

1995 

73098_F_1270_S_000_00 1 F1270   S    Wellen Het Dorp  PARK 
  

 

Het patrimonium van OCMW Wellen is als volgt samengesteld: 

 

PerceelNummer Afd. Perc.Nr Ligging Aard Oppervlakte Opbouw 

73004_A_0008___000_00 3 A   8       Ter Eyken Veld  BOOMGAARD LAAG 6720 
 

73029_A_0075___000_00 2 A  75       Draeke Bempd  BOUWLAND 2115 
 

73004_A_0108_C_000_02 3 A 108/02C    Outersloven Veld  BOOMGAARD LAAG 210 
 

73004_A_0131_B_000_00 3 A 131   B    Outersloven Veld  BOOMGAARD LAAG 1883 
 

73029_A_0138_A_000_00 2 A 138   A    Hertenveld  BOOMGAARD LAAG 1670 
 

73004_A_0182_N_000_00 3 A 182   N    Extree Veld  BOUWLAND 2498 
 

73098_A_0332_A_000_00 1 A 332   A    Groot Boschveld  BOUWLAND 6550 
 

73098_A_0592___000_00 1 A 592       Kleinen Zavel  WEILAND 5075 
 

73098_A_0803___000_00 1 A 803       Den Grooten Zavel  BOUWLAND 1515 
 

73098_B_0118_C_000_00 1 B 118   C    Groot Zonneveld  BOUWLAND 3710 
 

73004_B_0214___000_00 3 B 214       Bilter Veld  BOOMGAARD LAAG 1110 
 

73098_B_0220_R_000_00 1 B 220   R    Heiterenbosch  BOUWLAND 2890 
 

73085_B_0250___000_00 4 B 250       Lakerveld  BOOMGAARD LAAG 1250 
 

73085_B_0253___000_00 4 B 253       Lakerveld  BOOMGAARD LAAG 820 
 

73098_B_0613___000_00 1 B 613       Eyval  WEILAND 8944 
 

73098_B_0916_C_000_00 1 B 916   C    Zangs  BOUWLAND 2108 
 

73098_B_0922_A_000_00 1 B 922   A    Zangs  BOUWLAND 2401 
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73098_B_1010_E_000_00 1 B1010   E    Haegsmeer  BOUWLAND 2850 
 

73098_B_1012_C_000_00 1 B1012   C    Haegsmeer  BOUWLAND 5977 
 

73098_C_0216_B_000_00 1 C 216   B    Rietland  BOUWLAND 2460 
 

73098_C_0247___000_00 1 C 247       Rietland  BOUWLAND 3540 
 

73098_C_0369___000_00 1 C 369       Meulenbroek  BOUWLAND 2220 
 

73098_C_0621___000_00 1 C 621       Holtappelteer  BOUWLAND 2205 
 

73098_C_0642___000_00 1 C 642       Holtappelteer  BOUWLAND 1970 
 

73098_C_0650_S_002_00 1 C 650   S  2 Holtappelteer  BOUWLAND 3755 
 

73098_D_0032_A_000_00 1 D  32   A    Truyer Hoogveld  BOUWLAND 2380 
 

73098_D_0411_A_000_00 1 D 411   A    Schijten Root  BOUWLAND 2135 
 

73098_D_0552___000_00 1 D 552       Schijten Root  BOUWLAND 2270 
 

73098_D_0583_C_000_00 1 D 583   C    Schijten Root  BOOMGAARD LAAG 2780 
 

73098_D_1181_B_000_00 1 D1181   B    Ceselarenveld  BOUWLAND 752 
 

73098_D_1181_C_000_00 1 D1181   C    Ceselarenveld  BOOMGAARD LAAG 928 
 

73098_D_1213___000_00 1 D1213       Ceselaren Veld  BOOMGAARD LAAG 2800 
 

73098_E_0012_A_000_00 1 E  12   A    Natte Bampd  HOOILAND 7800 
 

73098_E_0024_B_000_00 1 E  24   B    Kruythof  HOOILAND 2160 
 

73098_E_0043_D_000_00 1 E  43   D    Het Groot Russeltveld  BOUWLAND 157 
 

73098_F_0292_B_000_00 1 F 292   B    Elderen Beemden  HOOILAND 3885 
 

73098_F_0362___000_00 1 F 362       Groote Bampd  HOOILAND 1645 
 

73098_F_0375_A_000_00 1 F 375   A    Groote Bampd  HOOILAND 1684 
 

73098_F_0377_A_000_00 1 F 377   A    Groote Bampd  HOOILAND 1463 
 

73098_F_0378_A_000_00 1 F 378   A    Groote Bampd  HOOILAND 5000 
 

73098_F_0399___000_00 1 F 399       Groote Bampd  HOOILAND 1480 
 

73098_F_0407___000_00 1 F 407       Groote Bampd  HOOILAND 1640 
 

73098_F_0413___000_00 1 F 413       Groote Bampd  HOOILAND 105 
 

73098_F_0416___000_00 1 F 416       Groote Bampd  HOOILAND 3505 
 

73098_F_0424___000_00 1 F 424       Groote Bampd  HOOILAND 645 
 

73098_F_0425___000_00 1 F 425       Groote Bampd  HOOILAND 2140 
 

73098_F_0432___000_00 1 F 432       Grote Bampd  HOOILAND 4865 
 

73098_F_0440___000_00 1 F 440       Groote Bampd  HOOILAND 1765 
 

73098_F_0441___000_00 1 F 441       Groote Bampd  HOOILAND 2015 
 

73098_F_0442___000_00 1 F 442       Groote Bampd  HOOILAND 1640 
 

73098_F_0462___000_00 1 F 462       Groote Bampd  HOOILAND 2630 
 

73098_F_0472_A_000_00 1 F 472   A    Groote Bampd  HOOILAND 1970 
 

73098_F_0511___000_00 1 F 511       Aen De Kasselein  HOOILAND 1545 
 

73098_F_0512___000_00 1 F 512       Aen De Kasselein  HOOILAND 2665 
 

73098_F_0826___000_00 1 F 826       Dekendries  HOOILAND 4325 
 

73098_F_0876___000_00 1 F 876       Groote Bampd  HOOILAND 2000 
 

73098_F_0880___000_00 1 F 880       Grooten Bampd  HOOILAND 2540 
 

73098_F_0886_A_000_00 1 F 886   A    Grooten Bampd  HOOILAND 1030 
 

73098_F_0903___000_00 1 F 903       Grooten Bampd  HOOILAND 1350 
 

73098_F_0904___000_00 1 F 904       Grooten Bampd  HOOILAND 4040 
 

73098_F_0907___000_00 1 F 907       Groote Bampd  HOOILAND 940 
 

73098_F_0910___000_00 1 F 910       Grote Bampd  HOOILAND 735 
 

73098_F_0912___000_00 1 F 912       Grote Bampd  HOOILAND 1975 
 

73098_F_1069___000_00 1 F1069       Kleinen Bampd  HOOILAND 1845 
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73098_F_1075___000_00 1 F1075       Kleinen Bampd  HOOILAND 1630 
 

73098_F_1096_A_000_00 1 F1096   A    Kleinen Bampd  HOOILAND 486 
 

73098_F_1122___000_00 1 F1122       Kleinen Bampd Weg  HOOILAND 2035 
 

73098_F_1180_R_000_00 1 F1180   R    Bloemenstr 7  HUIS 
 

1954 

73098_F_1205_R_000_00 1 F1205   R    Vloeiherkstr 22  HUIS 195 1949 

73098_F_1228_E_000_00 1 F1228   E    Vloyherck  TUIN 910 
 

73098_F_1229_B_002_00 1 F1229   B  2 DORPSSTR 25      + ADMIN.GEBOUW 217 2011 

73098_F_1229_C_002_00 1 F1229   C  2 Dorpsstr 27  KINDERBEWARING 
 

voor 1930 

73098_F_1229_S_000_00 1 F1229   S    DORPSSTR 25      + ADMIN.GEBOUW 
 

1965 

 

ENERGIEVERBRUIK GEBOUWEN  

 

Gemeente Wellen doet beroep op Infrax voor ondersteuning in kader van haar energiebeleid. In kader daarvan wordt er 
van een aantal gebouwen maandelijks het energieverbruik gerapporteerd aan Infrax.  

Op basis van deze gegevens maakt Infrax een energiejaarrapport.  

Uit het energiejaarrapport van infrax voor 2017 blijkt m.b.t. deze gebouwen: 

Energieverbruik van deze gebouwen: 

 

Energiekost van deze gebouwen: 
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Infrax vergelijkt de EPC-score van deze gebouwen met het streefcijfer van gelijkaardige gebouwen (rode punten in 
onderstaande grafiek). Onze gebouwen scoren minder goed naar mate de balk boven de rode punten uitstijgt. 

 

 

 

In onderstaande grafiek wordt het elektriciteitsverbruik per m2 van onze gebouwen vergeleken met het streefcijfer van 
gelijkaardige gebouwen (rode punten). Onze gebouwen scoren minder goed naar mate de balk boven de rode punten 
uitstijgt 
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Infrax berekende het besparingspotentieel elektriciteit voor deze gebouwen: 

 

 

In onderstaande grafiek wordt het gecorrigeerd brandstofverbruik  per m2  (gas of stookolie) van onze gebouwen 
vergeleken met het streefcijfer van gelijkaardige gebouwen (rode punten). Onze gebouwen scoren minder goed naar mate 
de balk boven de rode punten uitstijgt 
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Infrax berekende het besparingspotentieel voor brandstof voor deze gebouwen: 

 

 

 

In onderstaande grafiek wordt het waterverbruik  per m2  van onze gebouwen vergeleken met het streefcijfer van 
gelijkaardige gebouwen (rode punten). Onze gebouwen scoren minder goed naar mate de balk boven de rode punten 
uitstijgt 
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Infrax berekende het besparingspotentieel voor water voor deze gebouwen: 

 

 

 

MEER CIJFERS? 
 

Zie bijlage 7 – energiejaarrapport infrax 2017 

 

KERKENPLAN 

 

Het parochiekerkenplan (2014-2019) van de gemeente Wellen werd op 24/08/2015 goedgekeurd door het bisdom Hasselt. 

Hieronder volgt een overzicht van alle kerken in Wellen (en kapel van Oetersloven) met de vooropgestelde bestemmingen 
volgens het parochiekerkenplan. 

 

Benaming kerk  Eigendom van Erfgoedwaarde  Bestemming volgens PKP 

Parochiekerk Sint-Jan 
Baptist van Wellen 

Kerkfabriek 
Beschermd 
Monument 

Hoofdkerk, dagelijkse 
eucharistieviering, 
doopviering/maand 

Huidige parochiekerk 
Sint-Rochus van Ulbeek 

Kerkfabriek 

Opgenomen in 
inventaris 
bouwkundig 
erfgoed 

Één 
eucharistieviering/weekend en 
bijzondere vieringen, 
mogelijke nevenbestemming 

Sint-Agathakerk van 
Berlingen 

Gemeente Wellen 
Beschermd 
Monument 

Één 
eucharistieviering/weekend en 
bijzondere vieringen, 
mogelijke nevenbestemming 
Aan deze kerk wordt 
momenteel gewerkt 

Parochiekerk Sint-
Lambertus van Herten 

Gemeente Wellen 

Opgenomen in 
inventaris 
bouwkundig 
erfgoed 

Niet meer in gebruik, 
herbestemming (ontwijding) 
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Op vraag van de gemeente Wellen werkte Stebo een traject uit om samen met de gemeente, de kerkbesturen en de 
inwoners na te denken over mogelijke invullingen van de kerken. In het eindrapport (11.09.2017) komt men tot volgende 
besluitvorming:  

Op basis van het doorlopen traject en de gesprekken met inwoners blijven de kerken Sint-Jan Baptistkerk te Wellen, Sint-
Rochuskerk te Ulbeek en Sint-Agathakerk te Berlingen ingezet voor de eredienst.   

Voor de Sint-Agathakerk in Berlingen wordt , naast de functies voor kerkelijke diensten, aan volgende 
nevenbestemmingen gedacht:: bezinning in ruime zin (salonconcert, kinderkoor, lezingen,…), tentoonstellingsruimte , 
vergaderruimte, vertrek- en verzamelpunt voor fietsers en wandelaars , mogelijkheid om in de kerk iets te drinken na de 
mis.  

Voor de parochiekerk Sint-Lambertus van Herten wordt een ontwijding geadviseerd waarna het gebouw een 
multifunctionele invulling kan krijgen in combinatie met een bezinningsruimte. De kerk zou kunnen gebruikt worden voor 
concerten, als vergader- en ontmoetingsplaats, als fietspunt, als oefenplaats voor muzikanten theatergezelschappen,….   

MEER GEGEVENS? 
 

Zie bijlage 8 – kerkenplan gemeente Wellen 
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HOOFDSTUK 4  FINANCIEEL PROFIEL GEMEENTE WELLEN 

 

INLEIDING 

 

In de huidige omgeving is het niet gemakkelijk voor de mandataris om de financiële toestand van zijn gemeente te 
beoordelen. Er bestaan immers amper wettelijke normen en regels waaraan zij of hij de gemeentefinanciën kan spiegelen. 

In dit financieel profiel is er aan de hand van de studie van Belfius Bank de mogelijkheid om de financiële toestand van de 
gemeente te vergelijken met cijfers uit het verleden en met de gemiddelde cijfers van gemeenten behorend tot relevante 
referentiegroepen. 

Deze referentiegroepen zijn net zoals in de rest van de omgevingsanalyse de Belfius clusters V5 (woongemeenten met een 
vergrijzende bevolking).  Andere gemeenten uit Zuid-Limburg die o.a. daartoe behoren zijn Hoeselt, Kortessemn Nieuwerkerken 
en Riemst. 

Daarnaast wordt er vergeleken met de provincie en het gewest. 

 

DE EXPLOITATIE-UITGAVEN 

 

 

 

De exploitatieuitgaven van Wellen zijn vergelijkbaar met de referentiegroep. Het totaal van de  exploitatieuitgaven daalt 
voor Wellen over periode 2013-2017 met 0,8%. 

 

Onderstaande grafiek geeft de economische verdeling van de uitgaven weer. 
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DE EXPLOITATIE-ONTVANGSTEN 

 

 

De exploitatie-ontvangsten van Wellen zijn vergelijkbaar met de referentiegroep, met uitzondering van de overige 
werkingssubsidies. Het totaal van de  exploitatie-ontvangsten stijgt voor Wellen over periode 2013-2017 met 5,6%. 

 

Onderstaande grafiek geeft de economische verdeling weer van de exploitatie-ontvangsten 

 

 

FISCALITEIT 

 

Onderstaande geeft in detail weer hoe de gemeentelijke fiscaliteit is samengesteld en dit in vergelijking met onze 
referentiegroep 
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FINANCIËLE BELEIDSRUIMTE  

 

De financiële beleidsruimte geeft weer in welke mate de gemeente in staat is om een toekomstige druk op de financiën het 
hoofd te bieden 

EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING 
 

 

 

EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSREKE NING 
 

 

 

GLOBALE RESULTATEN EN FINANCIËLE BELEIDSRUIMTE  
 

Het kasresultaat is het verschil tussen alle ontvangsten en alle uitgaven. Het moet elk jaar van het plan, volgens het budget, 
groter zijn dan 0. In de rekening kan dit saldo negatief zijn. 

De autofinancieringsmarge geeft aan of de gemeente al dan niet structureel in evenwicht is. De autofinancieringsmarge 
moet positief zijn aan het einde van de planningsperiode. De autofinancieringsmarge bestaat uit het verschil tussen het 
financieel draagvlak en de netto-periodieke leningsuitgaven 
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AUTOFINANCIERINGSMARGE 
 

 

 

SPAARQUOTE 
 

De spaarquote is het aandeel in het beschikbaar inkomen dat niet aangewend wordt voor gewone uitgaven.  
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DE INVESTERINGEN 

 

De investeringsverrichtingen bevatten enkel de uitgaven voor investeringsrekeningen. De realisatiegraad van de 
investeringen wordt bekomen door de reeële investeringsuitgaven (afkomstig uit de rekeningen van het jaar n) te 
vergelijken met de voorziene investeringsuitgaven (uit de initiële begroting van het jaar n). Het resultaat hiervan geeft aan 
in welke mate de begrotingsvooruitzichten in de rekening werden gerealiseerd. Een ratio kleiner dan 100 procent is een 
indicator van de onvolledige uitvoering van de investeringsbegroting. Een ratio hoger dan 100 procent wijst op 
doorgevoerde begrotingswijzigingen inzake investeringen. Nagaan in welke mate de investeringsbegroting gerealiseerd 
werd in de laatste jaren laat toe om in te schatten hoe realistisch de investeringsvooruitzichten uit de recentste begroting 
zijn. 

 

 

 

DE SCHULD 

 

We analyseren de schuldtoestand van de gemeente. 

Schuldenlast eigen aandeel/gecorrigeerde ontvangsten: hierbij wordt berekend in welke mate de ontvangsten van de 
gemeente besteed worden aan de terugbetaling en de kosten van de schuld. 

Schuldenlast eigen aandeel/financieel draagvlak: dit geeft weer in welke mate het resultaat van de exploitatiecyclus 
(financieel draagvlak) volstaat om de lasten van de externe financiering van de gemeente (aflossingen + intresten) te 
dekken. 

Schuld lange termijn eigen aandeel/financieel draagvlak: deze verhouding geeft het aantal jaren weer dat de gemeente 
nodig heeft m zijn schulden terug te betalen, in de veronderstelling dat het financieel draagvlak constant blijft 

Schuldratio: deze vergelijkt de schuld lange termijn eigen aandeel met het volume van de gecorrigeerde exploitatie-
ontvangsten. Het betreft dus de toestand (de schuld) die geplaatst wordt tegenover een stroom (ontvangsten). De ratio 
bepaalt het aantal jaren dat een gemeente nodig heeft om haar schuld terug te betalen indien ze het geheel van de 
ontvangsten hieraan zou kunnen besteden 
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MEER CIJFERS 
 

Zie bijlage 9 -  individueel financieel profiel gemeente Wellen 2018 van Belfius 
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STEEKKAART
BEVOLKING IN WELLEN

Bij het openen van de steekkaart worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald (download op 2019-04-06).

Inwoners en bevolkingsdichtheid (op 01 januari 2017)

Figuur 01 | Kaart Limburg met aanduiding gemeente Figuur 02 | Inwoners naar geslacht

 

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Mannen 3.707 433.757 22.703

Vrouwen 3.711 436.130 22.522

Totaal aantal
inwoners

7.418 869.887 45.225

Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid – Vesta systeem
van elektronische gegevensuitwisseling
Rijksregister

Figuur 03 | Oppervlakte en bevolkingsdichtheid Figuur 04 | Bevolkingsdichtheid, inwoners per km²

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Totaal aantal
inwoners

7.418 869.887 45.225

Oppervlakte (in
km²)

26,72 2.422,14 192,95

Bevolkingsdichtheid 278 359 234

Bron: Rijksregister
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium -
Dienst Demografie

 

Bron: Rijksregister
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https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1111a_mannen
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1111a_vrouwen
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1111a_tot_bevolking
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1111a_tot_bevolking
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=1101_opp
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=vp1111a_bevdicht


Belgen en niet-Belgen naar nationaliteit (op 01 januari 2017)

Figuur 05 | Belgen en niet-Belgen Figuur 06 | Belangrijkste nationaliteitsgroepen

Wellen Limburg PZ
Kanton

Borgloon

Belgische huidige
nationaliteit

7.274 781.036 43.607

niet-Belgische huidige
nationaliteit

144 88.851 1.618

Niet-Belgische huidige
nationaliteit (t.o.v. alle
inwoners)

1,9 10,2 3,6

Bron: Rijksregister

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Nederlandse huidige
nationaliteit

50 45.457 363

Noord/West-Europese (EU)
huidige nationaliteit

10 3.054 96

Zuid-Europese (EU) huidige
nationaliteit

24 11.973 145

Oost-Europese huidige
nationaliteit

17 10.552 511

Ander rijk OESO land
huidige nationaliteit

x 618 15

Maghreb of Turkse huidige
nationaliteit

x 6.337 27

Centraal/Zuid-Amerikaanse
huidige nationaliteit

x 727 21

Afrikaanse huidige
nationaliteit

7 1.949 59

Aziatische huidige
nationaliteit

32 7.096 363

Onbekende huidige
nationaliteit

x 1.085 18

Bron: Rijksregister

Figuur 07 | Belangrijkste nationaliteitsgroepen naar huidige nationaliteit

 

Bron: Rijksregister
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Nationaliteit, nationaliteit bij geboorte en herkomst (op 01 januari 2018)

Figuur 08 | Niet-Belgen naar definitie

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

Belgische huidige nationaliteit 7.265 782.438 43.813

Niet-Belgische geboortenationaliteit 337 169.749 3.294

niet-Belgische herkomst 557 240.694 4.979

Bron: Rijksregister

Figuur 09 | Niet-Belgen naar definitie, % t.o.v. alle inwoners

 

Leeftijdsopbouw van de totale bevolking (op 01 januari 2017)

Figuur 10 | Leeftijdsopbouw per 20-jarenklasse Figuur 11 | Leeftijdsopbouw ouderen

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

0-19 jaar 1.474 180.642 9.040

20-39 jaar 1.653 212.059 10.315

40-59 jaar 2.297 251.038 13.653

60-79 jaar 1.613 179.936 9.808

80-... jaar 381 46.214 2.409

Bron: Rijksregister

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

60-... jaar 1.994 226.150 12.217

65-… jaar 1.469 167.424 8.975

75-... jaar 654 78.273 4.054

80-... jaar 381 46.214 2.409

100-... jaar x 83 x

Bron: Rijksregister

Bron: Rijksregister

Referentie Limburg

veel lager lager gemiddeld hoger veel hoger

Niet-Belgische herkomst (t.o.v. alle inwoners)

Niet-Belgische geboortenationaliteit (t.o.v. alle inwoners)

Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. alle inwoners)
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Figuur 12 | Leeftijdsopbouw per 20-jarenklasse, % t.o.v. alle inwoners

 

Figuur 13 | Leeftijdsopbouw per 5-jarenklasse Figuur 14 | Leeftijdsopbouw per 10-jarenklasse, % t.o.v. alle
inwoners

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

0-4 jaar 340 43.470 2.084

5-9 jaar 405 47.431 2.416

10-14 jaar 358 44.206 2.197

15-19 jaar 371 45.535 2.343

20-24 jaar 318 49.416 2.283

25-29 jaar 357 51.535 2.399

30-34 jaar 454 53.189 2.588

35-39 jaar 524 57.919 3.045

40-44 jaar 500 54.654 2.956

45-49 jaar 599 61.440 3.451

50-54 jaar 593 68.407 3.707

55-59 jaar 605 66.537 3.539

60-64 jaar 525 58.724 3.242

65-69 jaar 465 50.462 2.802

70-74 jaar 350 38.689 2.119

75-79 jaar 273 32.061 1.645

80-84 jaar 202 25.129 1.299

85-89 jaar 123 14.793 787

90-94 jaar 49 5.319 273

95-... jaar 7 973 50

Bron: Rijksregister
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Demografische coëfficiënten (op 01 januari 2017)

Figuur 15 | Overzicht van de demografische coëfficiënten

 

Bron: Rijksregister

Referentie Limburg
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Definities

Inwoners en bevolkingsdichtheid
Gegevens op 01 januari 2017. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksregister. Figuur 02 bevat het aantal inwoners naar geslacht (mannen en
vrouwen). Figuur 03 en 04 geven de bevolkingsdichtheid weer. Het aantal inwoners gedeeld door de oppervlakte van de gemeente (weergegeven in
km²), geeft als resultaat het aantal inwoners per vierkante kilometer.

Belgen en niet-Belgen naar nationaliteit
Ook deze gegevens zijn van 01 januari 2017 en afkomstig van het Rijksregister. Het aandeel niet-Belgen berekenen we als het aandeel inwoners met
de niet-Belgische nationaliteit t.o.v. het totaal aantal inwoners (figuur 05). De gegevens van de niet-Belgen, opgesplitst in nationaliteitsgroepen, zijn
van 2018. De voornaamste groepen, berekend als percentage t.o.v. de totale groep niet-Belgen, zijn: inwoners met de Nederlandse nationaliteit, met
de nationaliteit uit Noord/West-Europa, uit Zuid-Europa, uit Oost-Europa, uit ander rijk OESO land, uit Maghreblanden en Turkije, uit Centraal/Zuid-
Amerika, uit Afrika, uit Azië en tenslotte met een onbekende nationaliteit (figuur 07). Uit figuur 06 lees je het (absoluut) aantal inwoners per
nationaliteitsgroep in de gemeente, Limburg en Vlaanderen af.

Nationaliteit, nationaliteit bij geboorte en herkomst
We bekijken naast de huidige nationaliteit (gegevens van het Rijksregister op 01 januari 2017), ook de nationaliteit bij geboorte (personen die bij
geboorte geen Belg waren) en naar het aantal personen van niet-Belgische herkomst.

Meer info over het begrip herkomst en nationaliteitsgroepen vind je in de metadatafiche van het Rijksregister.

Figuur 08 toont de stijging in absolute cijfers van het aantal niet-Belgen naarmate de definitie verruimt van nationaliteit naar nationaliteit bij
geboorte en herkomst. Figuur 09 toont aan de hand van profielstaven in welke mate het percentage niet-Belgen t.o.v. de totale bevolking in de
gemeente (ingekleurde bol) afwijkt van het percentage in de provincie (grijze staaf). Ofwel scoort de gemeente gemiddeld in vergelijking met de
provincie (grijs ingekleurde bol), ofwel scoort de gemeente lager (blauw ingekleurde bol) of hoger (oranje ingekleurde bol).

Leeftijdsopbouw van de totale bevolking
Samengevat krijg je in de figuren 10 en 12 de leeftijdsopbouw in 20-jarenklassen en een detail van de groep ouderen in figuur 11, met ook hier het
aantal van elke leeftijdsgroep in de totale bevolking van de gemeente, Limburg én het Vlaams Gewest. Figuur 13 brengt de leeftijdsopbouw per 5-
jarenklasse op 01 januari 2017 in kaart van de gemeente, de provincie Limburg en het Vlaams Gewest, in absolute cijfers. In figuur 14 zie je het
procentueel aandeel van elke leeftijdsklasse van tien jaar in de totale bevolking van de gemeente én Limburg. Een grotere staaf voor de gemeente
wijst erop dat het aandeel inwoners van die leeftijdsklasse groter is dan het aandeel in de provincie.

Demografische coëfficiënten
Tot slot geven we in figuur 15 met profielstaven weer in welke mate een aantal demografische coëfficiënten in de gemeente (ingekleurde bol)
afwijken van die in de provincie (grijze staaf). Deze coëfficiënten (indexcijfers en één ratio) geven de verhouding weer tussen verschillende
leeftijdsgroepen op 01 januari 2017.

Het vervangingscijfer (bevolking 15-39 jaar t.o.v. bevolking 40-64 jaar) geeft een antwoord op de vraag of er binnen de bevolking op actieve leeftijd
voldoende jonge actieven zijn om de (uitstroom van) oudere actieven te vervangen op de arbeidsmarkt.

De doorstromingscoëfficiënt geeft de verhouding tussen de bevolking van 15-24 jaar tot de bevolking van 55-64 jaar. Dit geeft weer in welke mate
personen die binnen afzienbare tijd uit het arbeidscircuit treden, zullen vervangen worden door jonge personen die zich binnenkort aanbieden op de
arbeidsmarkt.

De dependentiecoëfficiënt (bevolking 0-19 jaar en vanaf 65 jaar t.o.v. bevolking 20-64 jaar) meet de afhankelijkheid van de niet-actieven (jongeren
en ouderen) t.o.v. de actieve bevolking.

De verouderingscoëfficiënt (bevolking vanaf 60 jaar t.o.v. bevolking 0-19 jaar) geeft een aanduiding van de mate waarin de oudere bevolking weegt
op de jongeren.

De grijze druk (bevolking vanaf 65 jaar t.o.v. bevolking 20-64 jaar) geeft weer in hoeverre de oudere bevolking weegt op de bevolking op actieve
leeftijd.

De groene druk (bevolking 0-19 jaar t.o.v. bevolking 20-64 jaar) geeft weer in welke mate de jongeren wegen op de bevolking op actieve leeftijd.

De familiale zorgindex en de mantelzorgratio situeren zich in de sfeer van de thuisverzorging. De familiale zorgindex (bevolking vanaf 80 jaar t.o.v.
bevolking 50-59 jaar) geeft een idee van de mate waarin de oudste actieven kunnen instaan voor de zorg voor hun hoogbejaarde ouders. De
mantelzorgratio wordt gebruikt voor zorgstrategische doeleinden en geeft het potentieel aan mantelzorgers (uit de leeftijdsgroep 40-79 jarigen) per
80-plusser weer.

De interne vergrijzing leert hoeveel hoogbejaarden (80-... jaar) er zijn in de groep van de ouderen (65-... jaar).

http://limburg.incijfers.be/Info/v1111_rijksregister.pdf


STEEKKAART
LOOP VAN DE BEVOLKING IN WELLEN

Bij het openen van de steekkaart worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald (download op 2019-04-06).

Natuurlijke loop van de bevolking

Figuur 01 | Natuurlijke loop van de bevolking, aantal en per
1.000 inwoners (2017)

Figuur 02 | Natuurlijke loop van de bevolking per 1.000
inwoners (2017)

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Geboorten [aantal] 58 7.956 377

Sterfte [aantal] 63 7.497 382

Natuurlijk saldo [aantal] -5 459 -5

Geboorten [per 1.000
inwoners]

7,85 9,19 8,37

Sterfte [per 1.000
inwoners]

8,53 8,66 8,48

Natuurlijk saldo [per
1.000 inwoners]

-0,68 0,53 -0,11

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium -
Dienst Demografie  

Figuur 03 | Geboorten per 1.000 inwoners, indeling z-score (2017) Figuur 04 | Sterfte per 1.000 inwoners, indeling z-score (2017)

  

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon
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Figuur 05 | Evolutie van de geboorten, de sterfte en het natuurlijk saldo in de gemeente (2008-2017)

 

Figuur 06 | Evolutie van de geboorten per 1.000 inwoners
(2003-2017)

Figuur 07 | Evolutie van de sterfte per 1.000 inwoners (2003-
2017)

  

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie
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Verhuisbewegingen

Figuur 08 | Inwijkingen, uitwijkingen en het totaal
migratiesaldo, aantal en per 1.000 inwoners (2017)

Figuur 09 | Inwijkingen, uitwijkingen en het totaal
migratiesaldo per 1.000 inwoners (2017)

2017

Inwijkingen [aantal] 339

Uitwijkingen [aantal] 338

Totaal migratiesaldo [aantal] 1

Inwijkingen [per 1.000 inwoners] 45,87

Uitwijkingen [per 1.000 inwoners] 45,74

Totaal migratiesaldo [per 1.000 inwoners] 0,14

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium -
Dienst Demografie

 

Figuur 10 | Evolutie van de inwijkingen, uitwijkingen en het totaal migratiesaldo in de gemeente (2008-2017)

 

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie
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Detail: interne migratie

Figuur 11 | Interne migratie in Wellen, aantal en per 1.000 inwoners
(2017)

Figuur 12 | Intern migratiesaldo per 1.000 inwoners, indeling z-score
(2017)

2017

Intergemeentelijke inwijking [aantal] 313

Intergemeentelijke uitwijking [aantal] 320

Intergemeentelijk migratiesaldo [aantal] -7

Interne inwijking [per 1.000 inwoners] 42,35

Interne uitwijking [per 1.000 inwoners] 43,30

Intern migratiesaldo [per 1.000 inwoners] -0,95

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst
Demografie

Intergemeentelijk migratiesaldo:
 Intern migratiesaldo = Interne inwijking - Interne uitwijking

 
Figuur 13 | Evolutie van de interne inwijkingen en uitwijkingen en het intern verhuissaldo in de gemeente (2008-2017)

 

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie
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Detail: internationale migratie

Figuur 14 | Internationale migratie, aantal en per 1.000
inwoners (2017)

Figuur 15 | Internationaal migratiesaldo per 1.000 inwoners, indeling z-
score (2017)

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Internationale inwijking
[aantal]

26 8.861 245

Internationale uitwijking
[aantal]

18 5.701 185

Internationaal migratiesaldo
[aantal]

8 3.160 60

Buitenlandse inwijking [per
1.000 inwoners]

3,52 10,24 5,44

Buitenlandse uitwijking [per
1.000 inwoners]

2,44 6,59 4,11

Internationaal migratiesaldo
[per 1.000 inwoners]

1,08 3,65 1,33

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium -
Dienst Demografie

Internationale inwijking:
 Immigraties = Externe inwijking + Verandering van Register +

Heringeschreven na schrapping

Internationale uitwijking:
 Emigraties = Externe uitwijking + Verandering van register +

Ambtshalve geschrapt

Internationaal migratiesaldo:
 Extern migratiesaldo = Immigraties - Emigraties

 

Figuur 16 | Buitenlandse inwijkingen en uitwijkingen en het internationaal migratiesaldo per 1.000 inwoners (2017)

 

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie
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Figuur 17 | Evolutie van de internationale migratie in de gemeente (2008-2017)

 

Totale aangroei van de bevolking

Figuur 18 | Componenten van de totale aangroei, aantal en per 1.000
inwoners (2017)

Figuur 19 | Totale aangroei per 1.000 inwoners, indeling z-
score (2017)

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Natuurlijk saldo [aantal] -5 459 -5

Intergemeentelijk migratiesaldo [aantal] -7 -82 193

Internationaal migratiesaldo [aantal] 8 3.160 60

Totale aangroei [aantal] -4 3.467 247

Natuurlijk saldo [per 1.000 inwoners] -0,68 0,53 -0,11

Intern migratiesaldo [per 1.000
inwoners]

-0,95 -0,09 4,28

Internationaal migratiesaldo [per 1.000
inwoners]

1,08 3,65 1,33

Totale aangroei [per 1.000 inwoners] -0,54 4,01 5,48

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst
Demografie

Intergemeentelijk migratiesaldo:
 Intern migratiesaldo = Interne inwijking - Interne uitwijking

Internationaal migratiesaldo:
 Extern migratiesaldo = Immigraties - Emigraties  

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie
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Figuur 20 | Evolutie van de natuurlijke aangroei, de migratiebalans en de totale aangroei in Wellen (2008-2017)

 

Definities
De gegevens hebben betrekking op alle personen die gedurende een bepaald jaar een van de volgende gebeurtenissen hebben meegemaakt:
geboorte, overlijden, verandering van woonplaats binnen het land (interne migratie), immigratie uit het buitenland (internationale immigratie),
emigratie naar het buitenland (internationale emigratie) en nationaliteitswijziging (verkrijging of verlies van de Belgische nationaliteit). Sinds 1988
zijn de gegevens over de loop van de bevolking afkomstig uit het Rijksregister. Daar wordt voornamelijk de informatie uit de gemeentelijke
bevolkingsregisters gecentraliseerd. Sinds 1 februari 1995 worden asielzoekers die zijn ingeschreven in het wachtregister niet meer opgenomen in de
residerende bevolking. Zij worden pas opgenomen in de loop van de bevolking wanneer zij het statuut van vluchteling krijgen of op een andere basis
geregulariseerd worden.

Natuurlijke loop van de bevolking

Figuren 01 tot en met 07 gaan dieper in op de natuurlijke loop van de bevolking. Het natuurlijk saldo is het verschil tussen het aantal geboorten en
de sterfgevallen. Figuur 01 toont de absolute cijfers en de aantallen per 1.000 inwoners voor het meest recente jaar. De aantallen per 1.000
inwoners worden vervolgens in grafiek 02 voor de gemeente, Limburg en het Vlaams Gewest gevisualiseerd. In kaarten 03 en 04 bekijken we de
geboorte en de sterfte per 1.000 inwoners en de mate waarin elke gemeente afwijkt t.o.v. het Limburgse gemiddelde. Tot slot wordt er gefocused
op de evolutie van de natuurlijke loop: in absolute cijfers in figuur 05 en in relatieve cijfers in figuren 06 (geboorte) en 07 (sterfte). De evolutie van
het natuurlijk saldo per 1.000 inwoners vind je terug in figuur 20 (omdat daar de vergelijking wordt gemaakt met de andere saldi).

Verhuisbewegingen

De verhuisbewegingen starten met het totale plaatje van inwijkingen (totaal binnen) en uitwijkingen (totaal buiten). De inwijkingen zijn de optelsom
van de interne inwijkingen, de externe inwijkingen, verandering register en de heringeschreven na schrapping. De uitwijkingen zijn: interne
uitwijkingen + de externe uitwijkingen + verandering register + ambtshalve geschrapten. Figuur 08 geeft ons de absolute cijfers en de aantallen per
1.000 inwoners. In figuur 09 worden de relatieve cijfers dan vervolgens grafisch voorgesteld en figuur 10 geeft tenslotte de evolutecijfers in
aantallen.

In detail gaan we dan dieper in op enerzijds de interne migratie (verhuisbewegingen die op het grond gebied zelf gebeuren) en de internationale
migraties (van en naar het buitenland). Deze cijfers worden getoond in de figuren 11 tot en met 17, zowel in absolute als relatieve zin en ook in
tijdsperspectief.

Totale aangroei

In een laatste onderdeel bekijken we tenslotte de vorige componenten (natuurlijk saldo, intern migratiesaldo en internationaal migratiesaldo) om te
komen tot de totale aangroei van de bevolking. Figuur 18 toont de saldi zowel in absolute als in relatieve cijfers (per 1.000 inwoners). Figuur 19
toont ons de kaart van Limburg met de mate waarin elke gemeente afwijkt van het Limburgse gemiddelde wat betreft de totale aangroei. We sluiten
deze steekkaart af met de evolutie van de natuurlijke groei, de migratiebalans (intern en internationaal) en de totale aangroei van de gemeente.

Schematisch overzicht

Een schematisch overzicht van de loop van de bevolking is terug te vinden in de metadatafiche.

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Dienst Demografie
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STEEKKAART
HUISHOUDENS IN WELLEN

Bij het openen van de steekkaart worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald (download op 2019-04-06).

Private huishoudens

Figuur 01 | Aantal private huishoudens (2018) Figuur 02 | Evolutie private huishoudens in Wellen (2009-
2018)

2018

Wellen 3.095

Limburg 361.077

PZ Kanton Borgloon 18.720

Bron: Rijksregister

 

Private huishoudens naar grootte en type

Figuur 03 | Private huishoudens naar grootte in Wellen, %
t.o.v. alle private huishoudens (2018)

Figuur 04 | Private huishoudens naar type in Wellen, % t.o.v.
alle private huishoudens (2018)

 

 

Bron: Rijksregister
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Figuur 05 | Evolutie private huishoudens naar grootte in Wellen (in 2007 en 2017)

 

Figuur 06 | Evolutie private huishoudens naar type in Wellen (in 2007 en 2017)

 

Bron: Rijksregister
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Inwoners naar huishoudpositie

Figuur 07 | Inwoners naar positie in het huishouden (2018)

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

Alleenwonend 766 100.843 4.750

Gehuwd zonder kinderen 1.676 176.048 9.612

Gehuwd met kind(eren) 1.526 184.984 9.738

Kind bij gehuwd paar 1.257 167.576 8.318

Ongehuwd samenwonend zonder kinderen 398 41.856 2.360

Ongehuwd samenwonend met kind(eren) 432 46.250 2.620

Kind bij ongehuwd samenwonend paar 351 38.646 2.130

Alleenstaande ouder 282 30.477 1.590

Kind bij alleenstaande ouder 414 45.213 2.297

Inwonende andere persoon 158 18.554 1.153

Andere persoon (in ander type huishouden) 76 12.413 540

Lid van collectief huishouden 68 10.063 325

Personen in private huishoudens 7.336 862.860 45.108

Bron: Rijksregister

Figuur 08 | Inwoners naar positie in het huishouden in Wellen, % t.o.v. alle inwoners (2018)

 

Bron: Rijksregister
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Figuur 09 | Evolutie inwoners naar huishoudpositie in Wellen (in 2007 en 2017)

 

Definities
Een huishouden bestaat uit alle personen die (gewoonlijk) eenzelfde woning betrekken en er samenleven. Een huishouden kan bestaan uit een
persoon die alleen leeft of uit twee of meer personen die al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden zijn. Op basis van
Rijksregistergegevens krijgen we zicht op het aantal private huishoudens en het aantal leden van collectieve huishoudens. Collectieve huishoudens
zijn bijvoorbeeld religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. De
huishoudens uit het Rijksregister worden gemeten op 1 januari van elk jaar.

Type huishouden

Op basis van de beschikbare gegevens in het Rijksregister delen we de private huishoudens op in een aantal types. Deze typologie is gebaseerd op
de LIPRO-typologie, een internationaal gebruikte manier om huishoudens te classificeren. We onderscheiden volgende types:

alleenwonend
gehuwd paar zonder thuiswonend(e) kind(eren)
gehuwd paar met thuiswonend(e) kind(eren)
niet gehuwd samenwonend paar zonder thuiswonend(e) kind(eren)
niet gehuwd samenwonend paar met thuiswonend(e) kind(eren)
eenoudergezin
ander type huishouden.

Positie in huishouden

Met dezelfde typologie kunnen we elke inwoner onderverdelen volgens de positie die hij/zij inneemt in het huishouden:

alleenwonend
gehuwd met partner - zonder thuiswonend(e) kind(eren)
gehuwd met partner - met thuiswonend(e) kind(eren)
kind bij een gehuwd paar
niet-gehuwd - samenwonend met partner - zonder thuiswonend(e) kind(eren)
niet-gehuwd - samenwonend met partner - met thuiswonend(e) kind(eren)
kind bij niet-gehuwd, samenwonend paar
alleenstaande ouder
kind bij een alleenstaande ouder
inwonende andere persoon
overige persoon (in ander type huishouden)
lid van collectief huishouden.

Bron: Rijksregister
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ARMOEDE IN BEELD
WELLEN

Bij het openen van dit rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald (download op 2019-04-06).

(Dit rapport kan je downloaden als pdf-document)



Inleiding
Het rapport 'Armoede in beeld' bundelt alle gegevens rond armoede en bestaansonzekerheid per Limburgse gemeente. Op die manier wil Data &
Analyse lokale actoren relevant cijfermateriaal ter beschikking stellen. Dit rapport is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

Een eerste hoofdstuk omvat alle cijfergegevens die een beeld geven van het aantal inwoners met een inkomen onder de armoedegrens. We kijken
aan de hand van enkele indicatoren naar de financiële draagkracht van de gemeente/stad en naar cijfers die een schatting kunnen geven van het
aantal inwoners met een inkomen onder de wettelijke en Europese armoedegrens.

Voor groepen met een verhoogd risico op armoede hebben we aandacht in hoofdstuk 2. Niet iedereen in elk van deze groepen leeft in armoede. Wel
kunnen ze een verhoogd risico lopen om in armoede terecht te komen en verdienen daarom mogelijks extra aandacht van het beleid. Enkele
risicogroepen die we in dit rapport bekijken zijn personen zonder werk, personen met schulden of personen die energie moeilijk kunnen betalen. Ook
brengen we het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning in kaart, alsook onder meer het aantal personen op het wachtregister en de
ambtshalve geschrapten.

Een derde luik van het rapport focust op de kwetsbare positie van jongeren. Starten doen we met een korte demografische schets. Verder brengen
we het aantal kinderen geboren in armoede in kaart en de werksituatie van de ouders en jongvolwassenen. Vervolgens bekijken we enkele
verschillende gezinstypes waarin jonge kinderen opgroeien. Afronden doen we met gegevens die ons iets kunnen leren over onderwijskansarmoede
in de gemeente/stad.

In dit rapport vergelijken we telkens de gemeente met de provincie. Dit doen we aan de hand van de standaardscore (z-scores). De standaardscore
geeft weer in welke mate een gemeente of stad afwijkt van de provincie. De scores worden onderverdeeld in vijf klassen naarmate een gemeente
'veel lager', 'lager',' gemiddeld', 'hoger' of 'veel hoger' scoort in vergelijking met Limburg. De z-scores worden niet expliciet vermeld, enkel de klasse
waartoe een gemeente behoort.

Dit rapport focust op de belangrijkste cijfergegevens. Vaak zijn meer gedetailleerde gegevens beschikbaar in de databank 'Limburg in cijfers',
raadpleegbaar via limburg.incijfers.be.

We hopen dat dit rapport voor lokale besturen en welzijnsactoren een bruikbaar instrument kan zijn.

Vragen of suggesties voor aanvullingen? Foutje gevonden?
 Laat het ons weten:

 dataenanalyse@limburg.be
 011 23 72 35

 



Inhoud
Hoofdstuk 01 | Inwoners met inkomen onder de armoedegrens
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Hoofdstuk 02 | Inwoners met een verhoogd risico op armoede
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Jongeren en diversiteit
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Hoofdstuk 01 | Inwoners met inkomen onder de armoedegrens
In dit eerste hoofdstuk presenteren we een aantal indicatoren die een schatting kunnen geven van het aantal mensen dat in armoede leeft.

Op basis van de fiscale inkomensgegevens schetsen we een beeld van de financiële draagkracht van de inwoners. Deze cijfers zijn vooral interessant
om de financiële draagkracht van de eigen gemeente te vergelijken met andere gemeenten.

Daarna focussen we op het aantal inwoners dat moet rondkomen met een beperkt inkomen. Het aantal armen in een gemeente is afhankelijk van de
gehanteerde norm om armoede te bepalen. Dit kan op verschillende manieren.

Een eerste manier is om te kijken naar het aantal inwoners met een inkomen ter hoogte van de wettelijke armoedegrens. Om hiervan een idee te
krijgen, kijken we naar het aantal leefloners in de gemeente en naar het aantal inwoners met een andere sociale bijstandsuitkering ter hoogte van
het leefloon, zoals de inkomensvervangende tegemoetkoming personen met een handicap en de inkomensgarantie ouderen.

Een andere manier om armoede in kaart te brengen, gebeurt door gebruik te maken van indicatoren die de Europese armoedegrens (60% van het
mediaan gestandaardiseerd beschikbaar huishoudinkomen van een land) benaderen. Deze grens ligt hoger dan de wettelijke armoedegrens en sluit
beter aan bij wat iemand nodig heeft om op een menswaardige manier deel te nemen aan de maatschappij. Om een idee te krijgen van het aantal
inwoners in armoede kijken we naar uitkeringen of tegemoetkomingen die de Europese armoedegrens als inkomensgrens hanteren: het
voorkeurtarief in de ziekteverzekering en de Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB).

Inkomensniveau
Op basis van de fiscale gegevens krijgen we zicht op de financiële draagkracht van de inwoners van Wellen.

In het inkomstenjaar 2016 bedraagt het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in Wellen € 18.780. Dit is hoger dan Limburg (€ 17.790).
In het PZ Kanton Borgloon bedraagt het netto belastbaar inkomen gemiddeld € --.

Een genuanceerder beeld van het inkomensniveau krijgen we aan de hand van het mediaan- of doorsnee inkomen. Dit is de waarde van het
middelste inkomen van alle inkomensaangiften: de helft van de gezinnen verdient meer, de andere helft verdient minder dan het mediaaninkomen.
In Wellen bedraagt het mediaaninkomen € 26.305. Dit is hoger dan het mediaaninkomen van Limburg (€ 24.951). Het mediaaninkomen van het PZ
Kanton Borgloon ligt op € --.

Een laatste indicator, het aandeel inkomens lager dan € 20 000, schetst een beeld van de aanwezigheid van gezinnen die beschikken over een
beperkt of lager inkomen. In Wellen is 34,2 % van alle inkomensaangiften lager dan € 20 000. Dat is lager dan het aandeel van Limburg (37,1 %).
Het aandeel inkomensaangiften lager dan € 20 000 in het PZ Kanton Borgloon bedraagt -- %.

Figuur 01.01 | Fiscale inkomens (2016)

Gemiddeld inkomen
per inwoner [€]

Doorsnee inkomen
per aangifte [€]

Aangiften < 20.000 EUR
(t.o.v. alle aangiften) [%]

Wellen 18.780 26.305 34,2

Limburg 17.790 24.951 37,1

Bron: Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium - Fiscale
inkomens

De gegevens over fiscale inkomsten hebben echter hun beperkingen. Ze worden opgesteld op basis van de aangiften in de personenbelastingen. Een
aangifte kan echter ingevuld worden door één of twee personen. Om zicht te krijgen op het aantal personen dat in armoede leeft, kijken we beter
naar het aantal inwoners met een inkomen onder de wettelijke of Europese armoedegrens.

Wettelijke armoedegrens
Er zijn verschillende sociale bijstandsuitkeringen die het inkomen opkrikken naar de wettelijke armoedegrens. Naast het leefloon is dit het geval met
de inkomensgarantie voor ouderen en de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met handicap.

De som van alle bijstandsuitkeringen geeft een idee van het aantal mensen dat moet rondkomen met een inkomen ter hoogte van het leefloon. Dit
cijfer is echter altijd een onderschatting. Niet iedereen die recht heeft op een uitkering maakt daar effectief gebruik van. Ook zitten alleen de
rechthebbenden in de statistieken en niet de eventuele personen ten laste. En tenslotte ligt de wettelijke armoedegrens lager dan het bedrag dat
algemeen aanvaard wordt als armoedegrens.

Leefloners

Alleen wanneer men geen eigen toereikend inkomen en/of andere bestaansmiddelen heeft, komt men in aanmerking voor een leefloon. Het leefloon
vult dat inkomen aan tot de wettelijke armoedegrens. Een leefloon wordt slechts toegekend na een intensief sociaal onderzoek waarvan een
inkomens- en vermogensonderzoek een belangrijk deel van uitmaakt. Het recht op leefloon kan voortvloeien uit het recht op maatschappelijke
integratie (RMI) of uit het recht op maatschappelijke hulp (RMH of equivalent leefloon). Als we het in dit rapport over leefloners hebben, is het de
som van beide.

In januari 2016 telt Wellen 11 leefloners of equivalente leefloners. Tussen 2008 en 2016 daalde het aantal leefloners van 16 naar 11 (figuur 01.02).
 Het aantal leefloners per 100 inwoners op actieve leeftijd (18-64 jaar) ligt in Wellen met 0,24 lager dan Limburg (0,53). In het PZ Kanton Borgloon is

0,26 % van de inwoners op actieve leeftijd afhankelijk van een leefloon. Het aandeel leefloners in Wellen daalde tussen 2008 en 2016 van 0,33 %
naar 0,24 % (figuur 01.03).

https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=1203_gem_inwoner
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=1203_mediaan
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=p1203_aangiften_min_20d


Figuur 01.02 | Evolutie aantal leefloners in Wellen (2008-
2016)

Figuur 01.03 | Evolutie leefloners, % t.o.v. alle 18-64-jarigen
(2008-2016)

  

In Wellen is in januari 2016 45,5 % van de leefloners van het mannelijk geslacht. Figuren 01.04 en 01.05 geven een overzicht van de
leeftijdsverdeling en de categorieën van de leefloners (alleenwonend, samenwonend, met gezin ten laste) in Wellen.

Figuur 01.04 | Leefloners naar leeftijdsklasse in Wellen, %
t.o.v. alle leefloners (2016)

Figuur 01.05 | Leefloners naar categorie in Wellen, % t.o.v.
alle leefloners (2016)

  

Ouderen met inkomensgarantie

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een uitkering voor ouderen vanaf 65 jaar die pensioengerechtigd zijn maar van wie het inkomen onder
de wettelijke armoedegrens valt. Via de inkomensgarantie wordt hun pensioen aangevuld tot dat niveau. Ouderen die een gewaarborgd inkomen
voor bejaarden (GIB) hadden voor 01.06.2001, blijven hier recht op hebben, indien het voordeliger is dan de IGO. Als we spreken over ouderen met
een inkomensgarantie bedoelen we alle ouderen met een GIB of IGO.

Begin januari 2018 wonen er in Wellen 26 ouderen met een inkomensgarantie (IGO of GIB) (figuur 01.06). Dat is 1,7 % van alle 65-plussers in
Wellen. Wellen scoort hiermee veel lager dan Limburg (3,4 %). In het PZ Kanton Borgloon heeft 2,7 % van alle 65-plussers een inkomensgarantie
(figuur 01.07).

Bron: POD Maatschappelijke integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie
en Grootstedenbeleid
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Figuur 01.06 | Evolutie aantal ouderen met een
inkomensgarantie in Wellen (2008-2018)

Figuur 01.07 | Evolutie ouderen met inkomensgarantie, %
t.o.v. alle 65-plussers (2008-2018)

  

Personen met een handicap met een inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen met een handicap (ouder dan 21 jaar) van wie het verdienvermogen
serieus is aangetast of van wie de zelfredzaamheid verminderd is. Er wordt rekening gehouden met het inkomen van andere personen in het
huishouden. De bedragen leunen aan bij de wettelijke armoedegrens.

Eind 2018 telt Wellen 61 inwoners met een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (al dan niet gecombineerd met
een integratietegemoetkoming) (figuur 01.08). Dat is -- % van de bevolking ouder dan 21 jaar, ************ Limburg (-- %). In het PZ Kanton
Borgloon bedraagt dat aandeel -- % (figuur 01.09).

Figuur 01.08 | Evolutie aantal personen handicap met
inkomensvervangende tegemoetkoming in Wellen (2015-
2018)

Figuur 01.09 | Evolutie personen handicap met
inkomensvervangende tegemoetkoming, % t.o.v. alle 21-
plussers (-)
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Europese armoedegrens
Om een beeld te krijgen van het aantal inwoners dat moet rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens, bekijken we enkele
uitkeringen en tegemoetkomingen die deze armoedegrens als inkomensgrens hanteren: het voorkeurtarief in de ziekteverzekering en de
Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB).

Het bedrag van de Europese armoedegrens voor België bedraagt op maandbasis € 1 000 voor een alleenstaande, € 1 300 voor een alleenstaande
ouder met kind en € 2 101 voor een gezin (2 volwassenen en 2 kinderen ouder dan 14 jaar).

Voorkeurtarief in de ziekteverzekering

Het aantal mensen dat recht heeft op het voorkeurtarief in de ziekteverzekering, geeft ons een idee van het aantal inwoners in een gemeente dat
over een relatief laag inkomen beschikt.

Minstens 13,1 % van de inwoners van Wellen heeft een inkomen onder de Europese armoedegrens. In 2017 zijn er in Wellen 974 individuen
(titularissen + personen ten laste) die hun recht op voorkeurtarief in de ziekteverzekering opnemen. Wellen scoort hiermee lager dan Limburg (15,0
%) (PZ Kanton Borgloon 14,2 %). (figuur 01.11)

Het aantal personen met het voorkeurtarief in de ziekteverzekering steeg in Wellen tussen 2011 en 2017 van 960 naar 974 (figuur 01.10). In
diezelfde periode steeg het aandeel t.o.v. alle inwoners in Wellen van 13,0 % naar 13,1 %. In Limburg steeg het aandeel personen dat moet
rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens in diezelfde periode van 13,3 % naar 15,0 %.

Figuur 01.10 | Evolutie aantal individuen met recht op
voorkeurtarief in ziekteverzekering in Wellen (2011-2017)

Figuur 01.11 | Evolutie individuen met recht op voorkeurtarief
in ziekteverzekering, % t.o.v. alle inwoners (2011-2017)

  

In Wellen gaat het om 403 mannen (41,4 %) en 571 vrouwen (58,6 %).

Onderstaande figuren geven een overzicht van het aantal individuen dat hun recht op verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering opneemt
naar leeftijd. Figuur 01.12 geeft het aandeel per leeftijdsgroep ten opzichte van alle individuen met een voorkeurstarief. Figuur 01.13 geeft het
aandeel inwoners met een voorkeurstarief weer ten opzichte van alle individuen met die leeftijd in de gemeente.

Figuur 01.12 | Voorkeurtarief in de ziekteverzekering in
Wellen naar leeftijdsklasse, % t.o.v. alle inwoners met
voorkeurtarief (2017)

Figuur 01.13 | Inwoners met een voorkeurtarief in de
ziekteverzekering per leeftijdscategorie, % t.o.v. alle inwoners
van die leeftijdscategorie (2017)

  

Bron: Statistiek Vlaanderen op http://www.statistiekvlaanderen.be/
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Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan de persoon met een handicap van 65 jaar of ouder die vanwege een
vermindering van de zelfredzaamheid bijkomende kosten te dragen heeft. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden
met de inkomsten van de persoon met een handicap en de andere personen in het huishouden. Bepaalde vrijstellingen worden evenwel toegepast op
die inkomsten.

De ouderen aan wie deze tegemoetkoming wordt toegekend, hebben wellicht ook recht op het voorkeurtarief in de ziekteverzekering. Daarom
kunnen we de cijfers van beide tegemoetkomingen niet zomaar optellen.

In 2017 hadden 194 ouderen van 65-... jaar in Wellen een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Dit aantal daalde tussen 2013 en 2017 van 202
naar 194 (figuur 01.14). Dit brengt het aandeel 65-plussers met THAB in 2017 op 13,2 %. Hiermee scoort Wellen hoger dan Limburg (10,1 %). In
het PZ Kanton Borgloon bedraagt dit aandeel 12,5 %.

Figuur 01.14 | Evolutie aantal 65-plussers met
tegemoetkoming hulp aan bejaarden in Wellen (2013-2017)

Figuur 01.15 | Evolutie 65-plussers met tegemoetkoming hulp
aan bejaarden, % t.o.v. alle 65-plussers (2013-2017)
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Hoofdstuk 02 | Inwoners met een verhoogd risico op armoede
In dit tweede hoofdstuk hebben we aandacht voor groepen met een verhoogd risico op armoede. We bekijken het aantal personen zonder werk, met
schulden of die energie moeilijk kunnen betalen in de gemeente. Ook brengen we het aantal kandidaat-huurders van een sociale woning, personen
op het wachtregister en ambtshalve geschrapten in kaart. Tot slot kijken we naar het aantal personen van niet-Belgische herkomst in de gemeente.

Niet iedereen van deze groepen leeft in armoede. Wel lopen ze een verhoogd risico om in armoede terecht te komen. Alle indicatoren die ons iets
kunnen leren over de kwetsbare positie van kinderen en jongeren, brengen we in een volgend hoofdstuk samen.

Arbeidsmarkt en werkloosheid
Arbeid is een belangrijk instrument in de strijd tegen armoede. Het hebben van een betaalde job werkt als een buffer tegen inkomensarmoede en
geeft zin aan het bestaan, verhoogt de eigenwaarde en levert status en identiteit.

Arbeidsparticipatie is echter niet altijd en voor iedereen een hefboom om uit armoede te geraken. Niet alle armen zijn immers activeerbaar voor de
arbeidsmarkt. Denk maar aan personen die ziek, invalide of gepensioneerd zijn. Een tweede groep is al aan het werk: de ''working poor'. Flexibele
jobs, deeltijds en tijdelijk werk of jobs met een loon onder of ter hoogte van de armoedegrens, verkleinen vanzelfsprekend het armoederisico niet.
Een derde groep armen zou in principe wel kunnen werken maar staat in de praktijk zeer ver van de arbeidsmarkt af: mensen met ernstige
psychische aandoeningen, verslavingen, een complexe armoedeproblematiek, ... Alleen een activering die oog heeft voor de totale context waarin ze
leven, de materiële problemen waarmee ze hebben af te rekenen en de balans tussen hun draaglast en draagkracht, kan hun situatie verbeteren.

Werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad en werkgelegenheidsgraad

Aan de hand van enkele indicatoren schetsen we een beeld van de arbeidsmarkt op vlak van werkloosheid, werkzaamheid en werkgelegenheid.

Figuur 02.01 | Werkzaamheidsgraad, werkloosheidsgraad (2016) en jobratio (2015)

 

Een eerste indicator is de werkzaamheidsgraad en leert ons in welke mate de bevolking op beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) effectief aan het werk
is. De werkzaamheidsgraad in Wellen (70,9 %) is hoger dan die van Limburg (65,2 %). In het PZ Kanton Borgloon bedraagt de werkzaamheidsgraad
69,2 %.

De werkloosheidsgraad bekijkt het aantal werkzoekenden ten opzichte van de beroepsbevolking (iedereen die zich aanbiedt op de arbeidsmarkt als
werkende of als werkzoekende). De werkloosheidsgraad in Wellen is met 5,8 % lager dan Limburg (7,9 %). Het aandeel van het PZ Kanton Borgloon
bedraagt 6,0 %.

Een laatste indicator die we hier bekijken is de jobratio (of werkgelegenheidsgraad). Deze geeft aan in welke mate er in een gemeente jobs zijn voor
de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Met 45,9 jobs per 100 inwoners scoort Wellen lager dan Limburg (63,2). In het PZ Kanton Borgloon zijn er
48,8 jobs per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd.

Onderstaande figuren geven de evolutie van de werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad van Wellen weer, vergeleken met Limburg en het PZ
Kanton Borgloon.

Bron: Steunpunt Werk
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Figuur 02.02 | Evolutie werkzaamheidsgraad (2007-2016) Figuur 02.03 | Evolutie werkloosheidsgraad (2007-2016)

  

Niet-werkende werkzoekenden

In 2017 telt Wellen gemiddeld 203 niet-werkende werkzoekenden. Dat is 4,4 % van het aantal inwoners op actieve leeftijd (18-64 jaar), lager dan
Limburg (5,3 %). Het gemiddelde van het PZ Kanton Borgloon bedraagt 4,4 %. Figuren 02.04 en 02.05 geven de evolutie van het aantal en aandeel
werkzoekenden tussen 2007 en 2017 weer.

Figuur 02.04 | Evolutie aantal niet-werkende
werkzoekenden in Wellen (2007-2017)

Figuur 02.05 | Evolutie niet-werkende werkzoekenden, %
t.o.v. alle 18-64-jarigen (2007-2017)

  

Als we een aantal kenmerken van de niet-werkende werkzoekenden in Wellen vergelijken met Limburg, valt op dat ten opzichte van alle
werkzoekenden:

het aandeel jonge werkzoekenden (jonger dan 25 jaar) met 15,8 % veel lager dan Limburg is,
het aandeel laaggeschoolde werkzoekenden (51,7 %) in Wellen hoger dan Limburg is,
en het aandeel langdurig werkzoekenden (langer dan twee jaar) met 32,0 % in Wellen gemiddeld in vergelijking met Limburg scoort.
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Figuur 02.06 | Jonge, laaggeschoolde of langdurig niet-werkende werkzoekenden, % t.o.v. alle NWWZ (2017)

 

Personen in problematische schuldsituaties
Personen met schulden lopen een verhoogd risico om in armoede terecht te komen. Als het inkomen hoog genoeg is om de gemaakte schulden af te
lossen, is er geen probleem. Pas wanneer schulden niet kunnen worden terugbetaald, ontstaan er problemen. Problematische schuldsituaties kunnen
een oorzaak zijn van armoede of net het gevolg ervan.

Eind 2018 waren er in Wellen 121 kredietnemers met minstens één achterstallig, niet-geregulariseerd krediet (zie figuur 02.07). Dat betekent dat de
kredietnemer nog geen regeling getroffen heeft met de bank of de kredietinstelling voor de verdere afbetaling. Ten opzichte van alle uitstaande
kredieten in Wellen is dat 2,8 %. Het gaat om consumptiekredieten en hypothecaire kredieten samen. Wellen scoort hiermee lager dan Limburg (3,7
%).

Figuur 02.07 | Evolutie aantal kredietnemers met minstens
één achterstallig, niet-geregulariseerd krediet in Wellen
(2012-2018)

Figuur 02.08 | Evolutie kredietnemers met minstens één
achterstallig niet-geregulariseerd krediet, % t.o.v. alle
kredietnemers (2012-2018)

  

Inwoners die geconfronteerd worden met een overmatige schuldenlast of ernstige financiële moeilijkheden, kunnen beroep doen op de procedure
van collectieve schuldenregeling. Deze cijfers zijn een indicatie voor de meest extreme vorm van schuldenoverlast. In Wellen zijn er 46 dossiers
collectieve schuldenregeling in juni 2019. Dit aantal komt van 25 in 2013. Dat zijn er 7,3 per 1 000 inwoners, gemiddeld in vergelijking met Limburg
(8,3 dossiers per 1 000 inwoners).
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Figuur 02.09 | Evolutie aantal dossiers collectieve
schuldenregeling in Wellen (2013-2019)

Figuur 02.10 | Evolutie dossiers collectieve schuldenregeling, per
1 000 inwoners (2012-2018)

 
Dossiers collectieve schuldenregeling:

 Meer uitleg over de ontbrekende waarden is te vinden in de metadata

 
Dossiers collectieve schuldenregeling (per 1.000 inwoners):

 Meer uitleg over de ontbrekende waarden is te vinden in de metadata

Personen die energie moeilijk kunnen betalen
Om zicht te krijgen op het aantal personen in de gemeente die moeilijkheden hebben bij het betalen van energie, kijken we naar twee indicatoren:
het aantal sociale contracten elektriciteit en het aantal klanten met een budgetmeter.

Klanten met een sociaal contract zijn diegenen die 'gedropt' werden door een leverancier op de vrije markt. Bij deze klanten heeft de leverancier het
leveringscontract opgezegd. Indien de afnemer (ten laatste tien dagen voor het einde van de opzegtermijn) geen nieuwe elektriciteitsleverancier
heeft gevonden, wordt de distributienetbeheerder van de klant zijn nieuwe leverancier en krijgt hij dus een sociaal contract.

Het gaat hier in tegenstelling tot wat de term zou kunnen doen vermoeden, niet om klanten met een sociale maximumprijs. Sommige inwoners met
een laag inkomen betalen minder dan anderen voor hun elektriciteit en gas. Hun leverancier rekent hen de sociale maximumprijs aan. We beschikken
echter niet over bruikbare cijfergegevens om zicht te krijgen op het aantal klanten, die een sociale maximumprijs voor elektriciteit betalen.

In 2013 telt Wellen 66 sociale contracten voor elektriciteit. Dit is een stijging in vergelijking met 2009, toen Wellen 55 sociale contracten voor
elektriciteit telde. De jaarlijkse evolutie stellen we voor in figuur 02.11.

Figuur 02.11 | Evolutie aantal sociale contracten
elektriciteit in Wellen (2009-2013)

Figuur 02.12 | Evolutie elektriciteitsklanten met een
budgetmeter, % t.o.v. alle private huishoudens (2013-2017)

  

Een sociale leverancier kan bij zijn klanten een budget- of stroombegrenzer plaatsen bij niet-betaling van de elektriciteitskosten. Een budgetmeter
laat toe het energieverbruik op te volgen via een systeem van herlaadkaarten die de klant eerst voor een bepaald bedrag moet opladen.

Het aantal klanten met een budgetmeter in Wellen bedraagt eind 2013 27. Dit aantal daalt tot 21 klanten met een budgetmeter in 2017. Dat is 7,0
% van alle private huishoudens. In Limburg bedraagt dit aandeel 14,3 %.
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Sociale huisvesting

Kandidaat-huurders sociale woning

Voor kandidaat-huurders van een sociale woning komt het recht op betaalbaar wonen in het gedrang. Door het tekort aan sociale huisvesting komen
ze op een wachtlijst terecht.

Eind 2018 telt Wellen 64 kandidaat-huurders voor een sociale woning. Zij staan ingeschreven op de wachtlijsten van de sociale
huisvestingsmaatschappijen om een sociale woning of appartement te huren. Dit aantal evolueert van 41 in 2012 tot 64 eind 2018. Ten opzichte van
het aantal private huishoudens stijgt het aandeel in Wellen van 1,4 % naar 2,1 %. In vergelijking met Limburg is het aantal huurders op een
wachtlijst van een sociale woning lager.

Figuur 02.13 | Evolutie aantal kandidaat-huurders in Wellen
(2012-2018)

Figuur 02.14 | Evolutie kandidaat-huurders, % t.o.v. alle
private huishoudens (2012-2018)

  

Sociale woningen en huurders

Sociale huurwoningen zorgen ervoor dat sociale huurders hun recht op wonen kunnen realiseren via betaalbare en doorgaans kwaliteitsvolle
woningen. Voor mensen die wachten op een sociale woning (kandidaat-huurders) kan het recht op wonen in het gedrang komen. Huren in de sociale
sector kan het verschil maken tussen onder of boven de armoedegrens leven.

Op 31 december 2013 telt Wellen 65 sociale wooneenheden. Dit aantal evolueert tot 82 wooneenheden eind 2017 (figuur 02.15). Ten opzichte van
alle private huishoudens in de gemeente is dat 2,1 %. Wellen scoort verhoudingsgewijs lager dan Limburg (5,4 %). In het PZ Kanton Borgloon
bedraagt het aandeel 3,1 %.

Figuur 02.15 | Evolutie aantal sociale wooneenheden Wellen
(2014-2018)

Figuur 02.16 | Evolutie sociale huisvesting, % t.o.v. alle
private huishoudens (2014-2016)
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Personen op het wachtregister en ambtshalve geschrapten
Door het gebrek aan een duidelijk statuut, lopen sommige personen extra risico om in bestaansonzekerheid terecht te komen.

Personen op het wachtregister

Kandidaat-vluchtelingen die een asielaanvraag doen, worden ingeschreven op het wachtregister van een gemeente. Pas als de asielaanvrager erkend
wordt als vluchteling, wordt hij ingeschreven in het bevolkingsregister. Afgewezen asielzoekers blijven ingeschreven in het wachtregister, ook als hun
verblijf illegaal geworden is. Pas als vastgesteld wordt dat de persoon niet meer op het aangegeven adres verblijft, wordt men geschrapt van het
wachtregister.

Wellen telt 7 personen ingeschreven op het wachtregister op 01.01.2018. Per 1 000 inwoners is dat 0,1 en hiermee scoort Wellen gemiddeld in
vergelijking met Limburg (0,3).

Figuur 02.17 | Evolutie aantal personen op het
wachtregister in Wellen (2011-2018)

Figuur 02.18 | Evolutie personen op het wachtregister, per 1
000 inwoners (2011-2018)

  

Ambtshalve geschrapten

Elke inwoner met een wettig verblijfsstatuut is ingeschreven op het bevolkingsregister van een gemeente. Wanneer iemand niet meer verblijft op het
adres waar men is ingeschreven en indien er geen nieuwe verblijfsplaats gekend is, kan een gemeente een persoon ambtshalve schrappen. Eénmaal
een persoon ambtshalve geschrapt wordt, verliest hij zijn domicilie en hiermee ook het recht op sociale bijstand. Deze administratieve ingreep kan
een domino-effect van opeenvolgende uitsluitingen doen ontstaan.

In de loop van 2017 werden er in Wellen 5 personen ambtshalve geschrapt. Met 0,68 ambtshalve schrappingen per 1 000 inwoners, scoort Wellen
veel lager dan Limburg (2,08). Het aantal schrappingen per 1 000 inwoners in het PZ Kanton Borgloon lag op 1,29.

Figuur 02.19 | Evolutie aantal ambtshalve geschrapten in
Wellen (2007-2017)

Figuur 02.20 | Evolutie ambtshalve geschrapten, per 1 000
inwoners (2007-2017)

  

Personen van niet-Belgische herkomst
Personen van niet-Belgische herkomst lopen een hoger armoederisico dan autochtone personen, al zijn er binnen de groep personen van niet-
Belgische herkomst grote verschillen. In België ligt het armoederisico het hoogst bij personen van Marokkaanse origine: meer dan de helft (54 %)
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heeft een inkomen onder de armoedegrens. Ook bij Oost-Europeanen (36 %), personen van Turkse origine (33 %) en Zuid-Europese herkomst (22
%) ligt het armoederisico een stuk hoger dan bij de autochtone Belgen (12 %). Daarom bekijken we de aanwezigheid van personen van niet-
Belgische herkomst in de gemeente. Ook staan we stil bij de werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad van personen van niet-Belgische herkomst
in de gemeente. (Bron: Jaarboek 'Armoede en sociale uitsluiting' 2011, OASeS (Universiteit Antwerpen). Deze cijfers zijn afkomstig uit de EU-SILC-
enquête, de genoemde percentages zijn meerjarige gemiddelden voor de jaren 2007, 2008, 2009.)

Personen van niet-Belgische herkomst

Op 01.01.2018 telt Wellen 557 inwoners met een andere dan de Belgische herkomst. Het aantal inwoners met niet-Belgische herkomst evolueerde
tussen 2011 en 2018 van 487 naar 557 personen. Op basis van de gegevens uit het Rijksregister definiëren we mensen van niet-Belgische herkomst
als volgt: mensen die niet de Belgische nationaliteit hebben; mensen die Belg zijn maar bij hun geboorte geen Belg waren; en mensen die Belg zijn,
dat al waren bij hun geboorte maar van wie minstens één ouder bij geboorte niet-Belg was.

Begin 2018 bedraagt in Wellen het aandeel inwoners met niet-Belgische herkomst onder de bevolking 7,5 %, lager dan gemiddeld voor Limburg
(27,6 %). Het aandeel personen van niet-Belgische herkomst steeg in Wellen van 6,6 % in 2011 naar 7,5 % in 2018. In Limburg steeg het aandeel
personen van niet-Belgische herkomst in diezelfde periode van 24,2 % naar 27,6 %. (figuur 02.22)

Figuur 02.21 | Evolutie aantal personen niet-Belgische
herkomst Wellen (2011-2018)

Figuur 02.22 | Evolutie personen niet-Belgische herkomst, %
t.o.v. alle inwoners (2011-2018)

  

Figuur 02.23 | Aantal personen niet-Belgische herkomst in
Wellen (2018)

Figuur 02.24 | Personen niet-Belgische herkomst naar
herkomstgroep, % t.o.v. alle personen niet-Belgische herkomst
in Wellen (2018)

2018

Nederlandse herkomst 112

Noord/West-Europese (EU) herkomst 65

Zuid-Europese (EU) herkomst 132

Oost-Europese (EU) herkomst 34

Oost-Europese (niet-EU) herkomst 34

Maghreb herkomst 29

Turkse herkomst 20

Ander rijk OESO land herkomst 13

Centraal/Zuid-Amerikaanse herkomst 5

Afrikaanse herkomst 30

Aziatische herkomst 71

Onbekende herkomst 12

niet-Belgische herkomst 557

Bron: Rijksregister

 

De figuren 02.23 en 02.24 hierboven geven een overzicht van het aantal en aandeel personen met een andere dan de Belgische herkomst,
onderverdeeld in herkomstgroepen.

Werkzaamheidsgraad en werkloosheidsgraad van personen van niet-Belgische herkomst

Analyses van de Studiedienst van de Vlaamse Regering op de gegevens van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid wijzen op een verschil tussen de
werkzaamheids- en werkloosheidsgraad van inwoners met de Belgische herkomst en niet-Belgische herkomst.

Bron: Rijksregister

430

450

470

490

510

530

550

570

590

610

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bron: Rijksregister

Wellen Limburg

4

8

12

16

20

24

28

32

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,6

24,2

6,7

24,8

7,0

25,3

7,1

25,6

7,2

26,0

7,1

26,7

7,2

27,1

7,5

27,6

Bron: Rijksregister

Nederlandse herkomst Noord/West-Europese (EU) herkomst

Zuid-Europese (EU) herkomst Oost-Europese (EU) herkomst

Oost-Europese (niet-EU) herkomst Maghreb herkomst

Turkse herkomst Ander rijk OESO land herkomst

Centraal/Zuid-Amerikaanse herkomst Afrikaanse herkomst

Aziatische herkomst Onbekende herkomst

https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_ned_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_nwe_lim_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_zeu_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_oeu_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_one_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_mag_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_tur_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_rij_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_cza_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_afr_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_azi_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_onb_herk
https://limburg.incijfers.be/Jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v1116a_niet_belg_herk


Als eerste indicator bekijken we de werkzaamheidsgraad en maken hierbij een onderscheid tussen inwoners Belgische herkomst, met herkomst van
EU-land en met herkomst van niet-EU-land.

Werkenden zijn personen die door de Sociale Zekerheid gekend zijn als werkend in loondienst, als zelfstandige of als helper van een zelfstandige.
Belangrijke opmerking hierbij is dat er werkenden zijn die geen band hebben met de Belgische sociale zekerheid en daardoor ook niet gekend zijn als
werkend. Het gaat bijvoorbeeld om uitgaande grensarbeiders, werknemers die werken bij een organisatie of onderneming die geen bijdragen
verschuldigd zijn aan de Belgische sociale zekerheid en internationale ambtenaren en diplomaten.

In 2015 is de werkzaamheidsgraad van personen van Belgische herkomst in Wellen 75,2 %. Bij de inwoners met de herkomst van een andere land
van de Europese Unie bedraagt de werkzaamheidsgraad 75,4 %, bij de inwoners van niet-EU-herkomst 51,7 %. In Limburg bedragen de aandelen
respectievelijk 71,1 %, 52,2 % en 46,2 % (figuur 02.25).

Figuur 02.25 | Werkzaamheidsgraad naar herkomst (2015) Figuur 02.26 | Werkloosheidsgraad naar herkomst (2015)

  

De werkloosheidsgraad bij personen van Belgische herkomst bedraagt in Wellen 5,9 % (Limburg: 7,2 %). Bij de inwoners van EU-herkomst is dat 7,6
%, bij degenen van buiten de EU 23,5 %. In Limburg is dat 11,0 % en 22,9 %.

Meer achtergrond bij de analyses en meer gedetailleerde gegevens zijn terug te vinden in de 'Lokale inburgerings- en integratiemonitor' van de
Studiedienst van de Vlaamse Regering.

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering - Lokale Inburgerings- en
Integratiemonitor

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

0

20

40

60

80

W
er

kz
aa

m
he

id
sg

ra
ad

 B
el

gi
sc

h.
..

W
er

kz
aa

m
he

id
sg

ra
ad

 E
U

-h
er

k.
..

W
er

kz
aa

m
he

id
sg

ra
ad

 n
ie

t-
EU

...

Bron: Studiedienst Vlaamse Regering - Lokale Inburgerings- en
Integratiemonitor

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

0
4
8

12
16
20
24
28
32

W
er

kl
oo

sh
ei

ds
gr

aa
d 

Be
lg

is
ch

...

W
er

kl
oo

sh
ei

ds
gr

aa
d 

EU
-h

er
ko

...

W
er

kl
oo

sh
ei

ds
gr

aa
d 

ni
et

-E
U

-..
.



Hoofdstuk 03 | Kinderen en jongeren met een verhoogd risico op armoede
In dit hoofdstuk verleggen we onze focus naar kinderen en jongeren. Kinderarmoede is echter geen fenomeen dat op zichzelf staat. Het is een som
van alle sociale uitsluitingsmechanismen, die we in de eerste twee hoofdstukken in kaart brachten. Ook hier proberen we op basis van de
beschikbare gegevens op gemeentelijk niveau kinderen in armoede of met een verhoogd risico op armoede in kaart te brengen.

Starten doen we met een korte demografische schets van het aantal jongeren in de gemeente. Verder brengen we het aantal kinderen geboren in
armoede in kaart en kijken we naar de werksituatie van de ouders en jongeren. Vervolgens bekijken we enkele gegevens die erop kunnen wijzen dat
het recht op een gezin in gevaar kan komen. Ook staan we stil bij de diversiteit onder de kinderen in de gemeente. Tot slot bekijken we gegevens
die ons iets leren over het risico op onderwijskansarmoede.

Geboorten en jongeren in de gemeente
Vooraleer we focussen op kinderen met verhoogd risico op armoede, staan we stil bij enkele demografische gegevens.

Geboorten

In de loop van 2017 zijn er in Wellen 58 kinderen geboren (figuur 03.01). Per 1 000 inwoners in de gemeente geeft dat 7,85 geboorten. Dit
geboortecijfer ligt voor Wellen lager dan Limburg (9,19) (figuur 03.02). In de loop van 2017 zijn er in het PZ Kanton Borgloon 8,37 kinderen geboren
per 1 000 inwoners.

Figuur 03.01 | Evolutie aantal geboorten in Wellen (2007-
2017)

Figuur 03.02 | Evolutie aantal geboorten, per 1 000 inwoners
(2007-2017)

  

Evolutie en prognoses van het aantal jongeren

Op 01.01.2018 telt Wellen 1.779 inwoners jonger dan 25 jaar. Het aantal jongeren daalt van 1.839 in 2008 naar 1.779 in 2018 (figuur 03.03).

Figuur 03.03 | Evolutie aantal jongeren in Wellen naar leeftijdscategorie (2008-2018)
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Figuur 03.04 | Prognose aantal jongeren in Wellen naar leeftijdscategorie (2018-2030)

 

De bevolkingsprojecties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering voorspellen hoe het aantal jongeren de komende jaren zal evolueren. De
projecties lopen tot en met 2030. Het voorspelde aantal jongeren (jonger dan 25 jaar) in Wellen gaat van 1.761 in 2018 naar in 2020. Tien jaar later
bedraagt het aantal min-25-jarigen (figuur 03.04).

Kinderen geboren in kansarmoede
Kinderen die opgroeien in armoede vertrekken al van bij de geboorte vanuit een ongelijke startpositie. We bekijken achtereenvolgens het aandeel
kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin, het aantal kinderen dat recht heeft op een voorkeurstarief in ziekteverzekering en het aantal
leefloners met kinderen ten laste.

Geboorten in kansarme gezinnen

Via Kind & Gezin krijgen we een beeld van het aantal geboorten in kansarme gezinnen. De regioteamleden van Kind & Gezin toetsen elke geboorte
op zes criteria (laag inkomen, lage opleiding ouders, zwakke arbeidssituatie ouders, vertraagde ontwikkeling van de kinderen, slechte huisvesting en
zwakke gezondheid). Wanneer een gezin op drie of meer criteria scoort, wordt het als kansarm beschouwd.

Het geboortecijfer van Kind & Gezin ligt hoger dan het officiële geboortecijfer. Kind & Gezin registreert immers alle geboorten, ook de geboorten van
kinderen zonder een legaal verblijfsstatuut.

In Wellen vond in 2017 (gemiddelde van drie jaar) 5,5 % van alle geboorten plaats in een kansarm gezin. Wellen scoort lager dan het aandeel van
Limburg (14,2 %). In het PZ Kanton Borgloon bedraagt dat aandeel (-- %) (figuur 03.05).

Figuur 03.05 | Evolutie geboorten in kansarme gezinnen, %
t.o.v. alle geboorten (2007-2017)

Figuur 03.06 | Geboorten in kansarme gezinnen, % dat scoort
op indicator t.o.v. alle geboorten in kansarme gezinnen (2015)

  

Figuur 03.06 geeft een overzicht van de afzonderlijke indicatoren die gebruikt worden om te bepalen of een gezin kansarm is. De percentages in de
figuur zijn het aandeel van alle kansarme geboorten die scoren op de afzonderlijke indicatoren. De samengestelde indicator arbeid-inkomen-opleiding
is het aandeel van alle kansarme geboorten die op alle drie deze socio-economische factoren tegelijk scoren.

Aantal jonge kinderen met recht op voorkeursregeling in ziekteverzekering



Als kinderen in een gezin leven met een inkomen onder de Europese armoedegrens, hebben zij recht op verhoogde tussenkomst in de terugbetaling
van hun medische kosten. Daarom gebruiken we het aantal 0 tot en met 4 jarigen met recht op voorkeursregeling in de ziekteverzekering als
indicator voor kinderarmoede. We bekijken de cijfers ten opzichte van alle 0-4-jarigen in de gemeente.

In 2017 telt Wellen 18 0-4-jarigen met recht op voorkeursregeling in de ziekteverzekering. Ten opzicht van alle kinderen (0-4 jaar) in de gemeente is
dat 5,3 %, lager dan Limburg (10,9 %). In het PZ Kanton Borgloon heeft 7,3 % van alle 0-4-jarigen recht op de voorkeursregeling.

Figuur 03.07 | Evolutie aantal kinderen (0-4 jaar) met recht
op voorkeursregeling in ziekteverzekering in Wellen (2011-
2017)

Figuur 03.08 | Evolutie kinderen (0-4 jaar) met recht op
voorkeursregeling in ziekteverzekering, % t.o.v. alle 0-4-
jarigen (2011-2017)

  

Kijken we niet enkel naar de kinderen jonger dan vijf jaar, maar naar alle jongeren (0-19 jaar), zien we dat Wellen 101 jongeren met een
voorkeurtarief in de ziekteverzekering telt, 6,9 % van alle min-20-jarigen in de gemeente. Wellen scoort hiermee veel lager dan Limburg (13,9 %).
In het PZ Kanton Borgloon bedraagt het aandeel jongeren met een voorkeurtarief in de ziekteverzekering 9,9 %.

Figuur 03.09 | Evolutie aantal jongeren (0-19 jaar) met recht
op voorkeursregeling in ziekteverzekering in Wellen (2011-
2017)

Figuur 03.10 | Evolutie jongeren (0-19 jaar) met recht op
voorkeursregeling in ziekteverzekering, % t.o.v. alle 0-19-
jarigen (2011-2017)

  

Kinderen in gezin zonder werk en jongeren zonder werk

Kinderen en jongeren in een gezin zonder werk

Kinderen van wie geen van beide ouders werkt, lopen een zeer hoog risico om in armoede op te groeien. Via gegevens uit de Kruispuntbank Sociale
Zekerheid kunnen we een zicht krijgen op de werksituatie van de ouders van minderjarige kinderen.

Enige voorzichtigheid bij het interpreteren van deze gegevens is op zijn plaats! De Kruispuntbank Sociale Zekerheid deelt elke persoon in in één van
volgende categorieën: werkend, werkzoekend, niet beroepsactief of andere. Onder de niet-beroepsactieven vallen onder meer personen met
uitkeringen (volledige loopbaanonderbrekers, voltijdse bruggepensioneerden, vrijgestelde werkzoekenden, ...). De categorie andere is een
restcategorie waaronder onder meer niet-werkenden vallen (huismannen, -vrouwen, geschorste werkzoekenden, ...). Maar ook personen voor wie
het niet mogelijk is de arbeidsmarktpositie te bepalen omdat ze bijvoorbeeld niet aangesloten zijn bij de Belgische zekerheid. Voor gemeenten met
veel grensarbeiders kunnen de resultaten daardoor erg vertekend zijn.



Figuur 03.11 | Jongeren (0-17 jaar) naar werksituatie ouders, % t.o.v. alle 0-17-jarigen (2010)

 

In Wellen leeft 5,8 % van alle minderjarigen in een gezin zonder werk. Dit wil zeggen dat geen van beide ouders werkt of wanneer het gaat om een
alleenstaande ouder, deze geen werk heeft. Wellen scoort hiermee veel lager dan Limburg (14,9 %). In het PZ Kanton Borgloon leeft 8,0 % van alle
minderjarigen in een gezin zonder werk.

Figuur 03.12 bekijkt het aandeel kinderen in een gezin zonder werk per leeftijdscategorie.

Figuur 03.12 | Jongeren in een gezin zonder werk naar leeftijdscategorie, % t.o.v. alle jongeren van die leeftijdscategorie
(2010)

 

Jongeren bedreigd in hun recht op werk

Voor bepaalde groepen die de schoolbanken verlaten hebben en zich op de arbeidsmarkt begeven, komt het recht op werk in het gedrang. Naast de
jeugdwerkloosheidsgraad, kijken we naar twee risicofactoren voor het vinden van werk bij jonge werkzoekenden: laaggeschoold zijn (zonder diploma
hoger secundair onderwijs) en langdurig werkloos zijn (langer dan één jaar).

De jeugdwerkloosheidsgraad zet het aantal niet-werkende werkzoekenden van 15-24 jaar af ten opzichte van de beroepsbevolking (15-24 jaar). In
Wellen bedraagt de jeugdwerkloosheidsgraad in 2016 14,0 %, lager dan Limburg (17,9 %) (figuur 03.13). In het PZ Kanton Borgloon bedraagt de
werkloosheidsgraad 15,8 %.

Tussen 2007 en 2016 steeg de jeugdwerkloosheidsgraad van 11,4 % naar 14,0 % (figuur 03.13).



Figuur 03.13 | Evolutie jeugdwerkloosheidsgraad (2007-2016) Figuur 03.14 | Evolutie aantal niet-werkende werkzoekende
jongeren (jonger dan 25 jaar) in Wellen (2007-2017)

  

Gegevens van de VDAB schetsen een beeld van het aantal jonge werkzoekenden in de gemeente. In Wellen bedraagt het aantal jonge niet-werkende
werkzoekenden (jonger dan 25 jaar) in 2017 gemiddeld 32 jongeren (figuur 03.14).

Het niet hebben van een diploma hoger secundair onderwijs kan de aansluiting van jongeren op de arbeidsmarkt bemoeilijken. In 2017 telt Wellen
13 laaggeschoolde, niet-werkende werkzoekende jongeren. Ten opzichte van alle jongeren (18-24 jaar) in de gemeente is dat 2,7 %. Hiermee scoort
de gemeente lager dan het gemiddelde van Limburg (3,6 %). In het PZ Kanton Borgloon bedraagt dat aandeel 3,0 %.

Figuur 03.15 | Evolutie aantal laaggeschoolde, niet-
werkende werkzoekenden (jonger dan 25 jaar) in Wellen
(2007-2017)

Figuur 03.16 | Evolutie laaggeschoolde, niet-werkende
werkzoekenden (jonger dan 25 jaar), % t.o.v. alle 18-24-
jarigen (2007-2017)

  

Een andere risicofactor die het vinden van werk voor jongeren bemoeilijkt, is de langdurige werkloosheid. Wie langdurig werkloos blijft, ziet zijn
kansen op werk immers afnemen. In 2017 is 1,9 % van de jongeren in Wellen langer dan één jaar werkzoekend. In absolute cijfers gaat het om 9
niet-werkende werkzoekenden (jonger dan 25 jaar) die langer dan een jaar op zoek zijn naar werk. In vergelijking met Limburg scoort de gemeente
gemiddeld in vergelijking met Limburg (2,2 %). In het PZ Kanton Borgloon is het aandeel langdurig niet-werkende werkzoekenden onder de
jongeren 2,0 %.



Figuur 03.17 | Evolutie aantal langdurig, niet-werkende
werkzoekenden (jonger dan 25 jaar) in Wellen (2007-2017)

Figuur 03.18 | Evolutie langdurig, niet-werkende
werkzoekenden (jonger dan 25 jaar), % t.o.v. alle 18-24-
jarigen (2007-2017)

  

Kinderen in verschillende gezinnen
In dit hoofdstuk bekijken we de verschillende gezinstypes waarin kinderen opgroeien. We besteden bijzondere aandacht aan kinderen die opgroeien
in een éénoudergezin. Onder meer door de moeilijke combinatie van ouderschap en inschakeling op de arbeidsmarkt lopen zowel de ouders als de
kinderen meer risico op armoede. We staan ook stil bij het aantal jongeren in de bijzondere jeugdbijstand. Ook voor hen kunnen de functies van het
gezin in gevaar komen.

Gezinstypes in kaart

Op 1 januari 2018 telt Wellen 3.095 private huishoudens. Als we de private huishoudens in Wellen verder onderverdelen in een aantal types, zien we
dat 24,7 % van alle huishoudens bestaat uit een gehuwd paar met thuiswonende kinderen. Daarnaast zijn 7,0 % van alle huishoudens een
ongehuwd paar met thuiswonende kinderen. Eenoudergezinnen maken 9,1 % van alle private huishoudens in Wellen uit.

Figuur 03.19 | Aantal huishoudens in Wellen naar type (2018) Figuur 03.20 | Huishoudens in Wellen naar type, % t.o.v. alle
private huishoudens (2018)

2018

Alleenwonend 766

Gehuwd paar zonder thuiswonende kinderen 838

Gehuwd paar met thuiswonend(e) kind(eren) 763

Ongehuwd samenwonend paar zonder thuiswonende
kinderen

199

Ongehuwd samenwonend paar met thuiswonend(e)
kind(eren)

216

Eenoudergezin 281

Ander type huishouden 32

Private huishoudens 3.095

Bron: Rijksregister

 

Kinderen en jongeren naar positie in het huishouden

In Wellen is % van alle inwoners (jonger dan 18 jaar) een kind bij een gehuwd paar en % is een kind bij een niet-gehuwd, samenwonend paar. %
van alle minderjarigen groeit op bij een alleenstaande ouder.

Figuur 03.21 | Aantal jongeren (0-17 jaar) in Wellen naar
positie in huishouden ()

Figuur 03.22 | Jongeren (0-17 jaar) in Wellen naar positie in
het huishouden, % t.o.v. alle 0-17-jarigen ()
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Kijken we enkel naar de jongste leeftijdsgroep (0-2 jaar) zien we dat % van de kinderen woont bij een gehuwd paar en % bij een niet-gehuwd paar.
% van alle 0-2-jarigen woont bij een alleenstaande ouder.

Figuur 03.23 | Aantal kinderen (0-2 jaar) in Wellen naar
positie in huishouden ()

Figuur 03.24 | Kinderen (0-2 jaar) in Wellen naar positie in het
huishouden, % t.o.v. alle 0-2-jarigen ()
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Kinderen met een alleenstaande ouder

Kinderen met een alleenstaande ouder lopen een hoger risico op maatschappelijke kwetsbaarheid. Begin 2018 telt Wellen minderjarige kinderen met
een alleenstaande ouder, in 2010 waren er dit . Hiermee leeft % van alle minderjarigen in een gezin met een alleenstaande ouder. Dit aandeel is
Limburg ( %).

Figuur 03.25 | Evolutie aantal minderjarige kinderen bij een
alleenstaande ouder in Wellen (2010-2018)

Figuur 03.26 | Evolutie minderjarigen bij een alleenstaande
ouder, % t.o.v. alle minderjarigen (2010-2018)
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Jongeren onder maatregel bijzondere jeugdbijstand

Voor jongeren onder een maatregel in de bijzondere jeugdbijstand kunnen de functies van het gezin in gevaar komen. Voorzieningen van de
bijzondere jeugdzorg zijn private organisaties die minderjarigen begeleiden of opvangen. Er worden diverse begeleidingsvormen aangeboden.
Jongeren komen er terecht via de intersectorale toegangspoort (en dan is het vrijwillig) of via een jeugdrechter. In dat laatste geval is de maatregel
opgelegd door de jeugdrechter ter bescherming tegen een problematische opvoedingssituatie of in het kader van een als misdrijf omstreden feit.
Omdat een jongere gedurende een jaar in meerdere soorten voorzieningen begeleiding kan hebben, zijn dubbeltellingen in de cijfers onvermijdelijk.

In de loop van 2013 waren er in Wellen 52 begeleidingen door een voorziening van de bijzondere jeugdbijstand voor jongeren gedomicilieerd in de
gemeente. Ten opzichte van alle minderjarigen in Wellen is dat 3,9 %. Dat is gemiddeld in vergelijking met het aandeel van Limburg (3,9 %).

Figuur 03.27 | Evolutie aantal begeleidingen bijzondere
jeugdbijstand in Wellen (2008-2013)

Figuur 03.28 | Evolutie begeleidingen bijzondere
jeugdbijstand, % t.o.v. alle minderjarigen (2008-2013)
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Jongeren en diversiteit
In dit onderdeel staan we stil bij de herkomst van kinderen en jongeren in de gemeente. Niet alle kinderen van vreemde herkomst leven in armoede,
wel lopen ze meer risico om in armoede terecht te komen.

Kinderen en jongeren naar herkomst

Op 01.01. telt Wellen jongeren (0-24 jaar) met een andere dan de Belgische herkomst. Het aandeel jongeren met niet-Belgische herkomst bedraagt
hiermee %. In Limburg bedraagt dat aandeel %. Om de herkomst van de jongere te bepalen, kijken we naar de nationaliteit bij de geboorte van de
jongere én naar de nationaliteit bij geboorte van de vader en/of de moeder. Is één van die nationaliteiten een andere dan de Belgische, dan
beschouwen we de jongere als 'van niet-Belgische herkomst'.

Figuur 03.29 | Evolutie aantal jongeren (0-24 jaar) niet-
Belgische herkomst in Wellen (-)

Figuur 03.30 | Evolutie jongeren (0-24 jaar) niet-Belgische
herkomst, % t.o.v. alle 0-24-jarigen (-)

Figuur 03.31 geeft een overzicht van jongeren van niet-Belgische herkomst naar herkomstgroep.

Figuur 03.31 | Jongeren (0-24 jaar) niet-Belgische herkomst in Wellen naar herkomstgroep, % t.o.v. alle 0-24-jarigen ()

Taal binnen het gezin

Eén van de kenmerken die Kind & Gezin bij de geboorte van kinderen registreert, is de taal die de moeder met het kind spreekt. Zo krijgen we zicht
op de taal die binnen de gezinnen gesproken wordt, waar in een bepaald jaar een kind geboren werd. Dit is de opvoedingstaal waarin het kind
overwegend wordt grootgebracht. Wanneer er meerdere talen worden gesproken, kiest Kind & Gezin voor de taal die overheerst tussen het kind en
de ouder.

Van alle moeders die in 2015 een kind kregen, spreekt in Wellen 4,5 % overwegend een andere taal dan het Nederlands met hun kind. Voor heel
Limburg is dit 20,5 %.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van de meest voorkomende talen bij geboorten in 2015 voor de gemeente Wellen.

Figuur 03.32 | Geboorten in Wellen naar taal die moeder met het kind spreekt, % t.o.v. alle geboorten (2015)

 

Het aantal leerlingen in het kleuter-, lager en secundair onderwijs met een andere thuistaal, komt in het volgend onderdeel aan bod.

Onderwijskansarmoede
In 2017 telt Wellen 261 leerlingen in het kleuteronderwijs, 495 leerlingen in het lager onderwijs en 435 leerlingen in het secundair onderwijs. Het
gaat om leerlingen die in de gemeente wonen, ongeacht in welke gemeente ze naar school gaan.

Om de onderwijskansen van alle leerlingen te garanderen, schuift het Vlaamse financieringsdecreet voor het basis- en secundair onderwijs enkele
indicatoren naar voren, op basis waarvan scholen extra middelen ter beschikking krijgen.

Het gaat om volgende vier kenmerken van de leerling:

laag opleidingsniveau van de moeder,
de gezinstaal is niet het Nederlands,
leerling woont in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging,
leerling heeft een schooltoelage.

Deze vier kenmerken vormen samen de onderwijskansarmoede-indicator (OKI). De onderwijskansarmoede-indicator geeft, afhankelijk van het aantal
kenmerken waarop een leerling scoort, een score tussen 0 en maximum vier. De gemiddelde onderwijskansarmoede-indicator van alle leerlingen in
gemeente laat ons toe, om de gemeente te positioneren ten opzichte van de provincie en Vlaanderen.

Bron: Kind & Gezin
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In Wellen bedraagt de gemiddelde score op de onderwijskansarmoede-indicator van de leerlingen in het kleuteronderwijs 0,31. In het lager
onderwijs bedraagt die 0,37 en in het het secundair onderwijs 0,58. Onderstaande figuur vergelijkt de gemiddelde score van Wellen met die van
Limburg en PZ Kanton Borgloon.

Figuur 03.33 | Onderwijskansarmoede-indicator naar onderwijsniveau (2017)

 

Een eerste indicator die gebruikt wordt om de onderwijsarmoede-indicator op te bouwen, is het aandeel leerlingen met een moeder met een laag
opleidingsniveau. In Wellen heeft 11,3 % van de kleuters een moeder met maximaal een diploma lager secundair onderwijs. Bij de leerlingen van het
lager onderwijs is dat 13,2 %, in het secundair 24,2 %. Figuur 03.34 vergelijkt de leerlingen die in Wellen wonen met de leerlingen die in Limburg of
in het PZ Kanton Borgloon wonen.

Figuur 03.34 | Leerlingen met laag opgeleide moeder, % t.o.v.
alle leerlingen (2017)

Figuur 03.35 | Leerlingen met andere thuistaal, % t.o.v. alle
leerlingen (2017)

  

De gezinstaal verschilt van de onderwijstaal voor 2,7 % van de kleuters in Wellen. In het lager onderwijs is de thuistaal voor 2,2 % van de leerlingen
in de gemeente niet het Nederlands. In het secundair is dat aandeel 3,2 % (figuur 03.35).
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Figuur 03.36 | Leerlingen in buurt met hoge mate van schoolse
vertraging, % t.o.v. alle leerlingen (2017)

Figuur 03.37 | Leerlingen met schooltoelage, % t.o.v. alle
leerlingen (2017)

  

8,2 % van de kleuters, 6,9 % van de leerlingen lager onderwijs en 13,4 % van de leerlingen secundair in Wellen, woont in een buurt met hoge mate
van schoolse vertraging (figuur 03.36).

Een laatste leerlingenkenmerk is het aandeel leerlingen met een schooltoelage (figuur 03.37). In het kleuteronderwijs ontvangt 8,6 % een
schooltoelage, in het lager 14,3 % en in secundair 18,3 %.
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STEEKKAART
WOONGELEGENHEDEN EN GEBOUWEN IN WELLEN

Bij het openen van de steekkaart worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald (download op 2019-04-06).

Gebouwen en woongelegenheden

Figuur 01 | Kaart Limburg met aanduiding gemeente Figuur 02 | Gebouwen en woongelegenheden (2018)

 

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Gebouwen 3.314 354.369 20.871

Woongelegenheden 3.276 393.167 19.880

Private huishoudens 3.095 361.077 18.720

Totaal aantal
inwoners

7.404 872.923 45.433

Bron: FOD Financiën - Kadaster
Rijksregister

Figuur 03 | Evolutie van het aantal gebouwen in Wellen (2010-
2018)

Figuur 04 | Evolutie van het aantal woongelegenheden in
Wellen (2010-2018)

  

Bron: FOD Financiën - Kadaster
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Woongelegenheden naar woningtype

Figuur 05 | Woongelegenheden naar woningtype (2018) Figuur 06 | Woongelegenheden naar woningtype in Wellen, %
t.o.v. alle woongelegenheden (2018)

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Eengezinswoningen 2.807 291.482 17.028

Appartementen 371 80.371 2.180

Handelshuizen 61 8.416 410

Andere (kerken,
overheidsgebouwen,
scholen, ...)

37 12.898 262

Totaal 3.276 393.167 19.880

Bron: FOD Financiën - Kadaster  

Figuur 07 | Eengezinswoningen, % t.o.v. alle
woongelegenheden, indeling z-score (2018)

Figuur 08 | Evolutie van de appartementen, % t.o.v. alle
woongelegenheden (2010-2018)

 

 

Eengezinswoningen naar bouwwijze

Figuur 09 | Eengezinswoningen naar bouwwijze (2018) Figuur 10 | Eengezinswoningen naar bouwwijze in Wellen, %
t.o.v. totaal eengezinswoningen (2018)

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

gesloten bebouwing 119 34.759 1.739

halfopen
bebouwing

956 89.648 5.588

open bebouwing 1.732 167.075 9.701

Totaal 2.807 291.482 17.028

Bron: FOD Financiën - Kadaster
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Figuur 11 | Eengezinswoningen in gesloten bebouwing, %
t.o.v. totaal eengezinswoningen, indeling z-score (2018)

Figuur 12 | Evolutie van de eengezinswoningen in open
bebouwing, % t.o.v. totaal eengezinswoningen (in 2007 en
2017)

 

 

Gebouwen naar bouwjaar

Figuur 13 | Gebouwen naar bouwjaar (2018) Figuur 14 | Gebouwen naar bouwjaar in Wellen, % t.o.v. alle
gebouwen (2018)

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Gebouwen opgericht voor
1946

733 57.345 4.995

Gebouwen opgericht van
1946 tot 1961

493 57.687 3.047

Gebouwen opgericht van
1962 tot 1970

392 45.677 2.305

Gebouwen opgericht van
1971 tot 1981

453 61.992 3.113

Gebouwen opgericht na
1981

1.237 131.231 7.376

Bron: FOD Financiën - Kadaster
 

Figuur 15 | Gebouwen opgericht voor 1946, % t.o.v. alle
gebouwen, indeling z-score (2018)

Figuur 16 | Evolutie van de gebouwen opgericht na 1981, %
t.o.v. alle gebouwen (in 2007 en 2017)
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Figuur 17 | Gebouwen naar oppervlakte (2017) Figuur 18 | Gebouwen naar oppervlakte in Wellen, % t.o.v.
deel gebouwen (2017)

Wellen Limburg PZ Kanton Borgloon

Tot 104m² 307 60.746 2.620

Groter dan 104m² 2.463 225.545 14.200

Totaal 2.770 286.291 16.820

Bron: FOD Financiën - Kadaster

 

Figuur 19 | Gebouwen kleiner dan 105 m², % t.o.v. deel
gebouwen, indeling z-score (2017)

Figuur 20 | Evolutie van de gebouwen met oppervlakte 105 m²
en groter, % t.o.v. deel gebouwen (in 2007 en 2016)

  

Gebouwen naar gerieflijkheden

Figuur 21 | Gebouwen naar gerieflijkheden (2017) Figuur 22 | Gebouwen naar gerieflijkheden, % t.o.v. deel
gebouwen (2017)

Wellen Limburg PZ Kanton
Borgloon

Cv of airco 2.218 257.058 13.484

Minstens 1
badkamer

2.489 285.259 15.186

Minstens 1 garage 2.331 246.512 14.051

Bron: FOD Financiën - Kadaster
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Figuur 23 | Gebouwen met cv of airco, % t.o.v. deel
gebouwen, indeling z-score (2017)

Figuur 24 | Evolutie van de gebouwen met cv of airco, % t.o.v.
deel gebouwen (in 2007 en 2017)

 

 

Figuur 25 | Gebouwen met minstens 1 badkamer, % t.o.v. deel
gebouwen, indeling z-score (2017)

Figuur 26 | Evolutie van de gebouwen met minstens 1
badkamer, % t.o.v. deel gebouwen (in 2007 en 2017)
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Figuur 27 | Gebouwen met minstens 1 garage, % t.o.v. deel
gebouwen, indeling z-score (2017)

Figuur 28 | Evolutie van de gebouwen met minstens 1 garage,
% t.o.v. deel gebouwen (in 2007 en 2017)

 

 

Samengevat

Figuur 29 | Overzicht van enkele kenmerken van gebouwen en woningen (op 01 januari 2017)
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Definities
Alle gegevens zijn afkomstig van het Kadaster van de FOD Financiën: de kadastrale statistiek van het gebouwenpark geeft de toestand van het
aantal gebouwen in België weer op 1 januari van het referentiejaar.

Gebouwen en woongelegenheden
Figuur 02 begint met het onderscheid tussen het aantal gebouwen en het aantal woongelegenheden. Onder de gebouwen worden gerekend:
eengezinswoningen (huizen in gesloten, halfopen en open bebouwing), buildings en flatgebouwen met appartementen, handelshuizen en alle andere
gebouwen. Onder woongelegenheden verstaan we het aantal wooneenheden in bovenstaande gebouwen. Ter vergelijking geven we ook het aantal
private huishoudens en het aantal inwoners (cijfers Rijksregister) in de gemeente mee in deze tabel. Figuren 03 en 04 tonen vervolgens de evolutie
van resp. het aantal gebouwen en het aantal woongelegenheden in de gemeente in absolute cijfers.

Woningen naar woningtype
Het detail van de woongelegenheden per woningtype op 01.01.2018 vinden we vervolgens in figuur 05. Wat is het aantal woongelegenheden in
eengezinswoningen, appartementen, handelshuizen en andere in Wellen, in Limburg en in Vlaanderen? Het aandeel van deze 4 woningtypes in
Wellen vinden we grafisch voorgesteld in figuur 06. Figuur 07 toont het aandeel eengezinswoningen in de Limburgse gemeenten: in welke mate is
dat aandeel (veel) hoger dan wel (veel) lager of gemiddeld in vergelijking met het aandeel in de provincie? En in figuur 08 zien we de evolutie van
het aandeel appartementen in de gemeente, de provincie en Vlaanderen.

Eengezinswoningen naar bouwwijze
Figuur 09 bekijkt de bouwwijze van de (woongelegenheden in de) eengezinswoningen in de gemeente, de provincie en het Vlaams Gewest. We
maken een onderscheid tussen gesloten, halfopen en open bebouwing in absolute cijfers. Ook hier krijgen we de procentuele verdeling in de
gemeente voorgesteld in figuur 10. Figuur 11 toont het aandeel eengezinswoningen in gesloten bebouwing in de Limburgse gemeenten: in welke
mate is dat aandeel (veel) hoger dan wel (veel) lager of gemiddeld in vergelijking met het aandeel in de provincie? En in figuur 12 zien we de
evolutie tussen 2007 en 2017 van het aandeel eengezinswoningen in open bebouwing in de gemeente, de provincie en Vlaanderen. NOOT: De
percentages of aandelen worden berekend t.o.v. een deel van alle woongelegenheden, namelijk de woongelegenheden in huizen in gesloten,
halfopen en open bebouwing (incl. hoeven en kastelen). De woongelegenheden in appartementen worden buiten beschouwing gelaten.

Gebouwen naar bouwjaar
Figuur 13 toont het bouwjaar van de gebouwen in de gemeente, de provincie en het Vlaams Gewest: 5 perioden worden hierin onderscheiden. Ook
hier krijgen we de procentuele verdeling in de gemeente voorgesteld in figuur 14. Figuur 15 focust vervolgens op de 'oudste' gebouwen, opgericht
voor 1946 en toont het aandeel daarvan in de Limburgse gemeenten: in welke mate is dat aandeel (veel) hoger dan wel (veel) lager of gemiddeld in
vergelijking met het aandeel in de provincie? In figuur 16 zien we de evolutie tussen 2007 en 2017 van het aandeel gebouwen opgericht na 1981 in
de gemeente, de provincie en Vlaanderen.

Gebouwen naar oppervlakte
In figuur 17 zien we de gebouwen naar oppervlakte groter of kleiner dan 105 m² in de gemeente, de provincie en het Vlaams Gewest. Ook het
aandeel wordt in de volgende figuur voor de gemeente Wellen grafisch voorgesteld. Figuur 19 toont het aandeel gebouwen kleiner dan 105 m² in de
Limburgse gemeenten: in welke mate is dat aandeel (veel) hoger dan wel (veel) lager of gemiddeld in vergelijking met het aandeel in de provincie?
Figuur 20 geeft de evolutie weer tussen 2007 en 2016 van het aandeel gebouwen met een oppervlakte van 105 m² en groter in de gemeente, de
provincie en Vlaanderen. NOOT: De noemer betreft ook hier een deel van de gebouwen: gebouwen met eengezinswoningen, nl. van de huizen in
gesloten, halfopen en open bebouwing (incl. hoeven en kastelen).

Gebouwen naar gerieflijkheden
In deze laatste rubriek bekijken we welke gebouwen (uitgezonderd andere gebouwen) beschikken over een aantal gerieflijkheden: cv of airco,
minstens 1 badkamer, minstens 1 garage: figuur 21 doet dat in absolute cijfers, figuur 22 doet dat verhoudingsgewijs voor deze gebouwen in de
gemeente, de provincie en het Vlaams Gewest. De figuren die daarop volgen geven enerzijds de verhouding weer van het aandeel gebouwen met
een bepaalde gerieflijkheid ten opzichte van het aandeel in de provincie; anderzijds wordt de evolutie van dat aandeel telkens getoond in de
staafgrafiek (figuren 24, 26 en 28). NOOT: De percentages of aandelen worden berekend t.o.v. de gebouwen met uitzondering van "alle andere
gebouwen".

Samengevat
Een laatste figuur 29 toont aan de hand van profielstaven in welke mate het percentage van enkele kenmerken (die we in de vorige figuren zagen) in
de gemeente (ingekleurde bol) afwijkt van het percentage in de provincie (grijze staaf). Ofwel scoort de gemeente gemiddeld in vergelijking met de
provincie (grijs ingekleurde bol), ofwel scoort de gemeente lager (blauw ingekleurde bol) of hoger (oranje ingekleurde bol).

Meer achtergrondinformatie is terug te vinden in de metadatafiche.

http://limburg.incijfers.be/Info/2201_gebouwenpark.pdf


Rapport Klimaat Wellen

   

  
 

 
 

Voorliggend rapport is een realisatie van de vijf Vlaamse Provincies. De interprovinciale werking Klimaat stelde
de inhoud samen en verzamelde de data. De interprovinciale werking Data & Analyse ondersteunde dit proces
organisatorisch, inhoudelijk en technisch.

https://provincies.incijfers.be/databank?report=project_klimaat&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/databank?report=project_d_en_a&keepworkspace=true


Colofon
 

De data voor dit rapport werden bezorgd door verschillende dataleveranciers, vermeld bij de cijfers. Extra dank
gaat uit naar Fluvius, departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, VITO en het Vlaams Energieagentschap
voor het geven van input en alle inspanningen voor het aanleveren van data.

 

    

 

Dit rapport is publiek beschikbaar voor alle Vlaamse gemeenten. Het is aangemaakt op basis van de data die we
op 21-3-2019 ter beschikking hebben. Deze data worden constant bijgewerkt. Indien u werkt op een export,
dan kunt u via deze link steeds de actuele online versie van het rapport voor de huidige selectie zien.

Het huidige rapport vergelijkt Wellen met de door u gekozen vergelijkingsgebieden Limburg (bekijk op kaart)
en het Vlaams Gewest (bekijk op kaart). De kaarten worden weergegeven als uitsplitsing van Limburg. Via de
"wijzig" knop kunt u andere gebieden en vergelijkingsgebieden kiezen.

Om de leesbaarheid van sommige tabellen en grafieken te bevorderen, zijn deze interactief gemaakt. Wat
betekent dat de bijhorende waarden af te lezen zijn wanneer men met de cursor over de figuur loopt.

Dit rapport is onderdeel van provincies.incijfers.be, een product van de interprovinciale samenwerking Data &
Analyse.

https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_73098&openinputs=true
https://provincies.incijfers.be/databank?var=v1111a_tot_bevolking&geolevel=provincie&view=map&favorite=provincie_70000&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/databank?var=v1111a_tot_bevolking&geolevel=gewest&view=map&favorite=gewest_2000&keepworkspace=true
https://provincies.incijfers.be/
https://provincies.incijfers.be/databank?report=project_d_en_a


Inleiding
Bijna alle Vlaamse gemeenten ondertekenden het Burgemeestersconvenant of hebben eigen engagementen,
waarbij ze een ambitieuze klimaatdoelstelling onderschrijven. 20% CO2 besparen tegen 2020, 40% CO2 tegen
2030, … daarmee bereiden gemeenten mee het pad voor om op lange termijn naar een nuluitstoot te evolueren
zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Daarnaast is een adaptatiebeleid in volle ontwikkeling om zo
alle inwoners te wapenen tegen de verwachte gevolgen van de klimaatverandering.

Dit "Klimaatrapport" bundelt voor jouw stad of gemeente de belangrijkste gegevens op gebied van mitigatie, het
verminderen van de broeikasgasuitstoot. De provincie wil op deze manier relevant cijfermateriaal ter beschikking
stellen van lokale actoren en gemeenten om hun energie- en klimaatbeleid vorm te geven en te monitoren.

Hoe is dit rapport opgebouwd?

Het rapport bevat, naast de totale CO2-uitstoot van jouw gemeente, informatie over de CO2-uitstoot en het
energieverbruik per sector, rekening houdend met de sectoren die opgenomen zijn in het
Burgemeestersconvenant. Ook andere indicatoren zijn opgenomen zodat je gemeente inzicht krijgt in de
maatregelen die het meest effect hebben en waar eventueel extra acties nodig zijn. Via kaarten en grafieken
wordt jouw gemeente vergeleken met andere gemeenten in de provincie of gemiddelden voor Vlaanderen.

In dit rapport zijn ook enkele niet-klimaatgerelateerde cijfers opgenomen. Deze gegevens kunnen een verklaring
geven waarom geleverde inspanningen wel of niet het gewenste effect hebben. Daarnaast geven deze cijfers
belangrijke aandachtspunten voor het gemeentelijk klimaatbeleid weer, zoals bv. de financiële draagkracht van
gezinnen of het al dan niet verouderde woningpatrimonium.

Hoe ga je met dit rapport aan de slag?

Dit rapport kan inzicht geven in de mate waarin de gemeentelijke klimaatdoelstellingen ook effectief gehaald
worden. Let daarbij wel op! Klimaatdoelstellingen realiseren is een verantwoordelijkheid van velen: alle
overheidsniveaus, diverse doelgroepen en sectoren en inwoners. Het effect van afzonderlijke maatregelen is
vaak niet zichtbaar. Een duidelijke trend wordt maar na meerdere jaren zichtbaar. Diverse externe factoren
kunnen, al dan niet tijdelijk, een impact hebben. Terreinkennis en cijfers uit de databank "Provincies in cijfers"
kunnen helpen bij de interpretatie.

Waar komen de cijfers vandaan?

Dit rapport werd gemaakt via provincies.incijfers.be dankzij het ter beschikking stellen van data door Fluvius, de
Vlaamse Overheid, departement Omgeving in samenwerking met VITO, het Vlaams Energieagentschap (VEA), de
Federale Overheid (FOD Financiën, Statbel, Rijksregister, FOD Mobiliteit en vervoer), de VREG, EOS Oostende,
de provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen, De Lijn en het InterMutualistisch Agentschap.

Wil je meer weten?

Dit klimaatrapport focust op de belangrijkste cijfergegevens. Meer gedetailleerde gegevens zijn beschikbaar op
de website provincies.incijfers.be. Dit rapport zal regelmatig geactualiseerd worden en worden aangevuld met
nieuwe cijfers en gegevens. De laatste versie kan je steeds raadplegen via provincies.incijfers.be

Heb je vragen of suggesties voor aanvullingen? Laat het ons weten via:

knooppuntmilieu@limburg.be
 klimaat@oost-vlaanderen.be

 klimaat@provincieantwerpen.be
 klimaat@west-vlaanderen.be

 klimaatneutraal@vlaamsbrabant.be

https://provincies.incijfers.be/jive/report?id=rapport_klimaat&input_geo=gemeente_73098&openinputs=true
mailto:knooppuntmilieu@limburg.be
mailto:klimaat@oost-vlaanderen.be
mailto:klimaat@provincieantwerpen.be
mailto:klimaat@west-vlaanderen.be
mailto:klimaatneutraal@vlaamsbrabant.be
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1. Globale CO2-cijfers

Sinds 2011 maakt VITO in opdracht van het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid een jaarlijkse
CO2-emissie-inventaris op voor alle Vlaamse gemeenten. Deze metingen helpen de steden en gemeenten bij het
opstellen van een nulmeting, de "baseline emission inventory" (BEI), en de opvolgmetingen, de "monitoring
emission inventory" (MEI), zoals gedefinieerd in het Burgemeestersconvenant.

Wat wordt gemeten?

Deze meting geeft een beeld van de energiegerelateerde CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente.
Het gaat enerzijds over directe CO2-emissies gerelateerd aan het verbruik van brandstof in gebouwen,
toestellen/voorzieningen/industriële installaties en door transport. Anderzijds gaat het over (indirecte) CO2-
emissies door de productie van elektriciteit, warmte of koude die wordt verbruikt in de gemeente.

Wat wordt niet gemeten?

Niet-energiegebonden CO2-uitstoot en de uitstoot van andere broeikasgassen zoals lachgas en methaan of
roet en sterke fluorgassen. Ook de uitstoot van scheepvaart, luchtvaart, spoorverkeer en ETS-bedrijven ( zie
voetnoot 1), die onder het Europees Emissiehandelssysteem vallen, werden niet mee opgenomen in deze
meting. Ook indirecte uitstoot via consumptie is niet opgenomen in deze meting.

Opgelet

De metingen zijn gebaseerd op grote datasets. Waar mogelijk zijn lokale gegevens gebruikt, anders is een
inschatting gebeurd op basis van Vlaamse cijfers. Op gemeentelijk niveau geven deze Vlaamse data niet
altijd een nauwkeurig beeld.

Meer informatie?

www.burgemeestersconvenant.be

Volgende sectoren zijn opgenomen in de CO2-inventaris:

huishoudens (residentiële gebouwen)
transport: openbaar vervoer (bus en tram), particulier en commercieel transport (weg)
tertiaire sector
industrie (niet ETS)
landbouw
gemeentelijke openbare verlichting
energieproductie

In dit rapport werden de cijfers voor het verbruik van de eigen gemeente (gemeentelijk wagenpark
en gemeentelijke gebouwen) niet afzonderlijk opgenomen. Deze cijfers zijn namelijk niet openbaar
beschikbaar. Het verbruik van de gemeentelijke gebouwen is meegeteld in de tertiaire sector en het verbruik
van de gemeentelijke vloot in de transportsector. Gemeenten beschikken wel over deze info: elk jaar wordt deze
informatie gebundeld in het gemeentelijk energiejaarrapport dat wordt opgemaakt door de netbeheerder Fluvius
(fusie van Infrax en Eandis). Op basis hiervan kunnen gemeenten deze zelf in de CO2-inventaris inbrengen.

Figuren 1 en 2 geven de CO2-emissie weer per sector in de periode 2011 tot en met 2016.

https://provincies.incijfers.be//jive/www.burgemeestersconvenant.be


Figuur 1 | Evolutie van de CO2-
emissies in ton per sector in
Wellen (2011 en 2016)

2011 2016

huishoudens 15.068 14.552

particulier
en
commercieel
vervoer

8.487 7.245

openbaar
vervoer 125 107

tertiair 2.337 2.092

industrie
(niet-ETS) 15.535 22.257

landbouw 2.526 3.098

openbare
verlichting 116 113

totaal 44.194 49.464

Bron: Departement Omgeving |
provincies.incijfers.be

Figuur 2 | Evolutie van de CO2-emissies in ton per sector in Wellen
(2011-2016)

 

 
Globaal gezien kent Wellen in 2016 een stijging van de CO2-uitstoot met 11,9% t.o.v. 2011. In Limburg noteren
we een daling met 3,3%. Duidelijk rode cijfers in de tabel staan voor een toename van de emissies. Er zijn vaak
opvallende verschillen tussen de sectoren.

Figuur 3 | Evolutie van de CO2-emissies in ton per sector (procentuele groei, 2016 t.o.v. 2011)
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industrie (niet-ETS) 43,3 -5,8 -0,6

landbouw 22,7 -16,3 -3,3

openbare verlichting -2,1 -16,3 -11,6

totaal 11,9 -3,3 -0,5
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Allerlei factoren kunnen een rol spelen in de CO2-uitstoot (het weer, aantal inwoners, aantal woningen,...).
Hierdoor is het effect van een lokaal klimaatbeleid pas op langere termijn zichtbaar. Om op korte termijn toch
effecten van het beleid te kunnen zien, werden in de volgende hoofdstukken ook andere indicatoren opgenomen
die gemeenten kunnen helpen om keuzes te maken binnen hun lokaal klimaatbeleid.



2. CO2-uitstoot door huishoudens

Dit hoofdstuk omvat gegevens over de CO2-uitstoot van de huishoudens in jouw gemeente, veroorzaakt door
het energieverbruik in de woningen. We onderzoeken het verbruik van nieuwbouwwoningen en het verbruik
voor elektriciteit en verwarming van bestaande woningen. We gaan ook dieper in op het woningbestand in de
gemeente. Inspanningen rond energie en renovatie brengen we in beeld via de premies die zijn uitgekeerd door
de netbeheerder Fluvius en de bouwadviezen gegeven door de provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en
Bouwen. Daarnaast vind je hier ook info over enkele factoren die een invloed hebben op dit energieverbruik.

2.1 Totale CO2-uitstoot door huishoudens

De huishoudens zorgen in Wellen voor 29,4% van de totale CO2-uitstoot in 2016. Het gaat hier over de CO2-
uitstoot veroorzaakt door het verbruik van elektriciteit en fossiele brandstoffen in de woningen.

De CO2-uitstoot door huishoudens in de gemeente evolueerde van 15.068 ton in 2011 tot 14.552 ton in 2016
(zie Figuur 1). Over het algemeen daalt het energieverbruik en dus ook de uitstoot van de woningen in
Vlaanderen door renovatie en energie-efficiënte nieuwbouw. Maar ook diverse andere factoren hebben een
invloed zoals de bevolkingsgroei in de gemeente, de grootte en de ouderdom van de woningen, het gedrag van
de inwoners en of het dat jaar om een koude of warme winter ging. Verder in dit hoofdstuk gaan we dieper op
deze factoren in.

Een huishouden in Wellen stootte gemiddeld 4,77 ton CO2 uit in het jaar 2016. Voor Limburg ligt dit gemiddelde
op 4,04 ton CO2 en in het Vlaams Gewest op 3,51 ton CO2 per huishouden.

Figuur 4 | Evolutie van de totale CO2-uitstoot per huishouden (2011-2016)

 

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be
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2.2 E-peil nieuwbouwwoningen

Om een inschatting te maken van het energieverbruik van nieuwbouwwoningen, gebruiken we de
energienormen opgelegd voor nieuwbouw en ingrijpende verbouwingen waarvoor een stedenbouwkundige
vergunning of melding vereist is. Deze normen worden de EPB-eisen (zie voetnoot 2) genoemd. Komende van
een E-peil van E100 in 2006, wordt er tegen 2021 opgelegd dat alle nieuwe gebouwen het niveau "bijna-
energieneutraal" (BEN) bereiken (E-peil 30).

Het E-peil geeft dus een beeld van de energieprestatie van de woning zelf. Hoe lager het E-peil, hoe
energiezuiniger de woning. Het elektriciteitsverbruik door bv. led-verlichting, toestellen of gedrag wordt echter
niet in het E-peil in rekening gebracht.

In figuur 5 geven we het gemiddelde E-peil weer van de woningen die in een bepaald jaar gerealiseerd zijn in
Wellen (zie voetnoot 3). Zoals voorzien volgens de EPB-eisen, worden de woningen jaar na jaar energiezuiniger.

Figuur 5 | Evolutie gemiddeld E-peil en EPB-dossiers nieuwbouwwoningen (2012-2018) (voetnoot 4)

gemiddeld E-peil
van afgewerkte

gebouwen [E-
peil]

EPB-dossiers
van nieuwbouw

woningen
[aantal]

2012 x 12

2013 67 36

2014 x 13

2015 60 37

2016 x 15

2017 54 31

2018 44 29

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) | provincies.incijfers.be

In Wellen werden 125 EPB-dossiers ingediend over de 5 jaar eindigend in 2018. Ter vergelijking, het totale
woningbestand is 3.276 woningen (2018). Figuur 6 toont grafisch de evolutie van het gemiddeld E-peil van de
nieuw gebouwde woongelegenheden.

Figuur 7 vergelijkt het gemiddeld E-peil (over 5 jaar eindigend in 2018) tussen de verschillende gemeenten in
Limburg. Op de meeste kaarten gebruiken we een inkleuring van "veel lager" tot "veel hoger". Deze is

gebaseerd op z-scores, die een maat geven van hoeveel Wellen afwijkt van het gemiddelde in Limburg. Door

met de muis over de kaart te bewegen kan je de naam en waarde van de getoonde gebieden zien.

https://provincies.incijfers.be//jive///provincies.incijfers.be//jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=vp2207_gemiddeld_nbw_peil
https://provincies.incijfers.be//jive///provincies.incijfers.be//jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v2207_nbw_dossier


Figuur 6 | Evolutie gemiddeld E-peil voor
nieuwbouwwoningen (2012-2018)

 

Figuur 7 | Gemiddeld E-peil nieuwbouwwoningen
(gemiddelde over de 5 jaar eindigend in 2018)

 

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) | provincies.incijfers.be
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Figuur 8 | Energieverbruik door huishoudens per
energiedrager in Wellen (2011-2016)

 

Figuur 9 | Evolutie totaal energieverbruik door
huishoudens in Wellen (2011-2016)

 

2.3 Energieverbruik in bestaande woningen

Het energieverbruik in bestaande woningen kan worden opgesplitst in:

het verbruik van elektriciteit
het verbruik van fossiele brandstoffen, hoofdzakelijk voor verwarming van woningen en sanitair water,
meer bepaald:

aardgas
andere fossiele brandstoffen o.a. stookolie, propaan/LPG/butaan en steenkool

het gebruik van hernieuwbare warmte
uit biomassa (voornamelijk hout)
via zonneboilers
warmtepompen (zie voetnoot 5)

De verbruiken van aardgas en elektriciteit zijn exact gekend en worden ter beschikking gesteld via de
netbeheerder Fluvius. De andere verbruiken zijn inschattingen (zie voetnoot 6). Koude of warmte die mogelijks
verdeeld wordt via warmtenetten naar de woningen in de gemeente, zit niet vervat in deze cijfers.

 

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be
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Figuur 10 | Gemiddeld energieverbruik per huishouden in Wellen, Limburg en het Vlaams Gewest (2016)

 

Tussen 2011 en 2016 is het totale energieverbruik door huishoudens in Wellen toegenomen met 4,7%. Ter
vergelijking: in Limburg en het Vlaams Gewest zien we de cijfers evolueren met respectievelijk -0,9% en -0,2%.

Het elektriciteitsverbruik bedraagt in 2016 17,1% van het totale energieverbruik in de woningen in Wellen.
Fossiele brandstoffen zijn goed voor 63,5% van het energieverbruik. Naast bijkomende productie van groene
stroom is de omschakeling naar groene warmte een grote uitdaging voor de gemeente.

 

 

Elektriciteit

In 2016 bedraagt het elektriciteitsverbruik per huishouden in Wellen 4,30 MWh. Dit is meer dan in Limburg (4,11
MWh) en meer dan in het Vlaams Gewest (3,94 MWh). Figuur 11 toont hoe elektriciteitsverbruik evolueert
tussen 2011 en 2016. In figuur 12 worden de gemeenten in de provincie met elkaar vergeleken. Hoge
elektriciteitsverbruiken kunnen mogelijks ten dele verklaard worden door een hoge aanwezigheid van elektrische
verwarming via zogenaamde accumulatievuren.

De elektriciteitsproductie via PV-panelen op daken van woningen is ook opgenomen in de verbruiksgegevens (zie
voetnoot 7).
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Figuur 11 | Evolutie energieverbruik voor
elektriciteit per huishouden (2011-2016)

 

Figuur 12 | Energieverbruik voor elektriciteit in MWh
per huishouden (2016)

 

 

Fossiele brandstoffen

Verwarming van woningen en sanitair water gebeurt in Vlaanderen overwegend met fossiele brandstoffen
(aardgas, stookolie, steenkool, ...). In 2016 is het verbruik van fossiele brandstoffen per huishouden in Wellen
gelijk aan 16,00 MWh. Ter vergelijking: het gemiddelde per huishouden voor Limburg ligt dat jaar op 14,40 MWh
en in het Vlaams Gewest op 12,62 MWh. Schommelingen doorheen de jaren (figuur 13) kunnen deels verklaard
worden door het weer (zie verder).
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Figuur 13 | Evolutie energieverbruik door fossiele
brandstoffen per huishouden (2011-2016)

 

Figuur 14 | Energieverbruik door fossiele
brandstoffen in MWh per huishouden (2016)

 

In een aantal Vlaamse woningen wordt nog steenkool gebruikt voor hoofd- of bijverwarming (zie voetnoot 8).
Een omschakeling naar andere energiebronnen is hier prioritair.

 

 

Hernieuwbare warmte

Verwarming van woningen en sanitair water gebeurt deels via hernieuwbare energiebronnen: hout, zonneboilers
en warmtepompen. In 2016 wordt dit voor Wellen ingeschat op 19,5% van het totale energieverbruik door
huishoudens.

In heel wat Vlaamse woningen wordt hout gebruikt voor hoofd- of bijverwarming. Hout is een hernieuwbare
brandstof, maar verwarmingsinstallaties met hout zijn vaak inefficiënt en veroorzaken luchtverontreiniging.
Gerichte maatregelen zijn dan ook hier belangrijk.

 

 

De invloed van de buitentemperatuur

Het verbruik voor verwarming en koeling van gebouwen varieert naargelang het weer. Zo zal een warme winter
een lager energieverbruik en dus een CO2-daling tot gevolg hebben. Maar een daarop volgende strenge winter
kan deze "besparing" weer tenietdoen. Om de verwarmingsnoden, en dus verbruiken van woningen, tussen
jaren te kunnen vergelijken, wordt gebruik gemaakt van graaddagen (zie voetnoot 9). In de zomer speelt dan
weer het effect van de airconditioning. Hiervoor is nog geen indicator opgenomen in dit rapport.

"Echte" besparingen door investeringen worden dus pas op langere termijn zichtbaar of als we jaren met een
vergelijkbaar aantal graaddagen met elkaar vergelijken. Het uiteindelijke doel is om de globale CO2-uitstoot te

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be

Wellen Limburg Vlaams Gewest

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

M
W

h/
hh

2011 2012 2013 2014 2015 2016



doen dalen (ongeacht het weer en de graaddagen). Daarom werden de cijfers in dit rapport niet gecorrigeerd
volgens het aantal graaddagen.

Figuur 15 | Evolutie van het aantal equivalente graaddagen per jaar in België (2011-2018)

Bron: www.aardgas.be

Uit bovenstaande grafiek kan afgeleid worden dat de jaren 2011 en 2014 warme winters hadden. 2013 kende de
koudste winter. Dit is belangrijke achtergrondinfo voor het interpreteren van verbruiksgegevens in dit rapport.

https://www.aardgas.be/


Figuur 16 | Evolutie aantal woongelegenheden in
Wellen (2009-2018)

 

Figuur 17 | Woongelegenheden naar woningtype, %
t.o.v. alle woongelegenheden (2018)

 

2.4 Het woningbestand in de gemeente

De samenstelling van het woningpatrimonium in de gemeente is een belangrijke parameter om keuzes te maken
voor het lokaal klimaat- en/of woonbeleid. Woningtype, bouwwijze, ouderdom en het al dan niet huren van de
woning bepalen mee de aanpak.

 We geven hier enkel kerncijfers mee. Voor een volledig beeld, raadpleeg het Rapport Wonen.

 

Aantal woningen en woningtype

Figuur 16 geeft de evolutie weer van het aantal woongelegenheden in de gemeente tussen 2009 en 2018. We
noteren een stijging in Wellen met 287 woongelegenheden. Uit figuur 17 kan je afleiden dat er 85,7%
eengezinswoningen zijn en 11,3% appartementen. Ter vergelijking: in Limburg is dat respectievelijk 74,1% en
20,4%. In het Vlaams Gewest gaat het om 68,7% en 25,8%.

 

 

Gesloten, halfopen of open bebouwing

Woningen in open bebouwing verbruiken gemiddeld meer energie dan half-open of gesloten bebouwingen. In
gemeenten met veel residentiële (verouderde) open bebouwing zal het energieverbruik en de CO2-uitstoot
bijgevolg relatief hoger zijn.

Figuur 18 toont hoe de eengezinswoningen gebouwd zijn. Voor Wellen onderscheiden we 119 woningen in
gesloten bebouwing (of 4,2% van alle eengezinswoningen), 956 in halfopen bebouwing (of 34,1%) en tenslotte
1.732 (of 61,7%) in open bebouwing. In verhouding tot Limburg is er in in Wellen meer open bebouwing.

Bron: Kadaster van de FOD Financiën | provincies.incijfers.be

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

3.200

3.600

4.000

aa
nt

al

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Bron: Kadaster van de FOD Financiën | provincies.incijfers.be

eengezinswoningen appartementen in handelshuizen

in andere gebouwen

Wellen

Limburg

Vlaams Gewest

0 20 40 60 80 100

%

85,7

74,1

68,7

20,4

25,8

https://provincies.incijfers.be/databank?report=rapport_wonen&input_geo=gemeente_73098&keepworkspace=true


Figuur 18 | Eengezinswoningen naar bouwwijze, % t.o.v. totaal eengezinswoningen (2018)

 

 

 

Gebouwen naar bouwjaar

Tenslotte is ook de ouderdom van de woningen in je gemeente van belang om het woningbestand energiezuinig
te maken. Men mag ervan uitgaan dat in oude woningen vaak heel wat energie-investeringen nodig zijn om de
energieprestaties gevoelig te verbeteren. Pas in 2006 ging de EPB-regeling van kracht en moeten
nieuwbouwwoningen aan steeds strenger wordende energie-eisen voldoen (E-peil) (zie voetnoot 10).

In figuur 19 stellen we vast dat er in Wellen nog 1.618 gebouwen zijn van vóór 1970. Dat maakt 48,8% uit van
alle gebouwen in de gemeente (t.o.v. 45,4% in Limburg en 53,8% in het Vlaams Gewest). 

 4,1% van de woningen werd gebouwd na 2011 (t.o.v. 4,5% in Limburg en 4,0% in het Vlaams Gewest).
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Figuur 19 | Gebouwen naar bouwjaar, % t.o.v. alle gebouwen (2018)

 

Bron: Kadaster van de FOD Financiën | provincies.incijfers.be
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Figuur 20 | Evolutie van het aantal uitbetaalde
premies aan huishoudens in Wellen (2012-2017)

 

Figuur 21 | Premies per type, % t.o.v. alle premies
voor huishoudens in Wellen (2017)

 

2.5 Renovatie, premies en adviezen

Vlaanderen wil dat tegen 2050 alle woningen energiezuinig zijn (Renovatiepact 2050). Eén van de manieren om
dit te realiseren, zijn de premies voor energiezuinige investeringen via de netbeheerder. Ook gemeenten rollen
tal van acties uit om renovatie te stimuleren. Via de provinciale Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen
krijgen bouwers en verbouwers duurzaam advies.

Energie- en renovatiepremies

Dit rapport bevat de cijfers vanaf 2012 voor de premies uitbetaald door de netbeheerders Infrax en Eandis (nu
gefusioneerd tot Fluvius) aan huishoudelijke klanten. Belangrijk om aan te geven is dat de premievoorwaarden
door de jaren heen voor al deze premies strenger werden, en ook de randvoorwaarden en premiebedragen
wijzigden. Voor sommige maatregelen zijn de premies hoger als er gekozen wordt voor een hogere isolatiegraad
of een totaalrenovatie. Ondanks het feit dat elke premie een andere CO2-besparing inhoudt en niet iedereen een
premie aanvraagt, geeft het aantal premies wel een indicatie van hoeveel woningen energiezuiniger werden.

Aan de hand van het aantal uitbetaalde premies en de vergelijking met andere gemeenten, kan een gemeente
nagaan of haar beleid (extra premie boven op deze van de netbeheerder Fluvius, informatiecampagne,
samenaankoop/groepsaankoop, renovatieadvies, ...) een impact had. Als jouw gemeente opmerkelijk lager
scoort, kan je proberen na te gaan hoe dit komt. De redenen kunnen zeer uiteenlopend zijn, bv. men is niet op
de hoogte, lager inkomen, veel huurders, ...

Figuur 20 geeft een overzicht van het aantal uitbetaalde energiepremies en de evolutie van 2012 tot 2017 voor
Wellen.

De taartgrafiek (figuur 21) geeft een overzicht van het aandeel van de verschillende soorten premies voor 2017.
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Figuur 22 | Uitbetaalde premies voor dakisolatie per
1.000 huishoudens (2017)

 

Figuur 23 | Uitbetaalde premies voor muurisolatie
per 1.000 huishoudens (2017)

 

 

Dak- en muurisolatie

Na 2012 daalde in Vlaanderen het aantal premieaanvragen voor dakisolatie. Eén van de mogelijke redenen is het
verminderen van de fiscale aftrek. Op 1 januari 2015 trad de Vlaamse dakisolatienorm in werking. Tegen 2020
moeten alle daken van zelfstandige woningen (studio, eengezinswoning of appartement), die voor 1 januari
2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. We zien sindsdien weer een lichte stijging in het
aantal premies voor dakisolatie in Vlaanderen.

In Wellen werden 53 premies voor dakisolatie (zie voetnoot 11) uitbetaald in 2017. Per 1000 huishoudens is dat
17,2 premies. In Limburg en het Vlaams Gewest gaat het respectievelijk om 17,5 en 17,0 per 1000 huishoudens.

Voor muurisolatie (zie voetnoot 12) gaat het om 10,1 aanvragen per 1.000 huishoudens of 31 in totaal. In
Limburg is dat 9,7 en in het Vlaams Gewest 7,4 per 1000 huishoudens.

 

 



Figuur 24 | Uitbetaalde premies voor vloerisolatie
per 1.000 huishoudens (2017)

 

Figuur 25 | Uitbetaalde premies voor
hoogrendementsglas per 1.000 huishoudens (2017)

 

Vloerisolatie en hoogrendementsglas

In 2017 noteren we voor Wellen 11 uitbetaalde premies voor vloerisolatie. Het gaat om 3,6 aanvragen per 1.000
huishoudens (t.o.v 2,3 in Limburg en 2,3 in het Vlaams Gewest).

Wat betreft beglazing (zie voetnoot 13) gaat het om 31 uitbetaalde premies in Wellen (2017). Het aantal
aanvragen per 1.000 huishoudens is 10,1 (t.o.v 10,0 in Limburg en 10,6 in het Vlaams Gewest)

 

 

Zonneboilers & condensatieketels

Het aantal premies voor zonneboilers kende een sterke stijging in Vlaanderen tussen 2012 en 2013 omwille van
de hoge premie dat jaar. Premies tot 100% van het factuurbedrag waren mogelijk. Na de aanpassing in 2014
zien we terug een daling van het aantal premies.

Zonneboilers in nieuwbouwprojecten komen niet in aanmerking voor een premie en zijn bijgevolg niet
opgenomen in deze cijfers.

In 2017 noteren we voor Wellen 3 uitbetaalde premies voor zonneboilers. Het gaat om 1,0 aanvragen per 1.000
huishoudens (t.o.v 1,7 in Limburg en 1,3 in het Vlaams Gewest).

Het aantal premies voor condensatieketels daalde sterk in 2013. Vanaf 2013 kwamen immers alleen nog
beschermde klanten (zie voetnoot 14) in aanmerking voor deze premie. Het gaat om 0 premies (Wellen, 2017).
Het aantal aanvragen per 1.000 huishoudens is afgerond 0,0 (t.o.v 0,4 in Limburg en 0,3 in het Vlaams Gewest)



Figuur 26 | Uitbetaalde premies voor zonneboilers
per 1.000 huishoudens (2017)

 

Figuur 27 | Uitbetaalde premies voor
condensatieketels per 1.000 huishoudens (2017)

 

Figuur 28 | Uitbetaalde premies voor
warmtepompen per 1.000 huishoudens (2017)

 

Warmtepompen

In Vlaanderen zien we dat het aantal premies voor warmtepompen over de jaren heen stabiel blijft.

In 2017 noteren we voor Wellen 4 uitbetaalde premies voor warmtepompen. Het gaat afgerond om 1,3
aanvragen per 1.000 huishoudens (t.o.v 0,5 in Limburg en 0,4 in het Vlaams Gewest).

 



 

Bouw- en renovatieadviezen

Sinds een aantal jaren wordt in elke provincie, via het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen, advies gegeven
aan bouwers en verbouwers die dit duurzaam willen aanpakken. Binnen een dergelijk advies worden alle thema’s
besproken (isoleren, ventileren, materialen, water, zonnewering, zonnewinst, technieken, comfort, ...) en
stimuleert men de kandidaat (ver)bouwer tot het nemen van duurzame keuzes. Dit advies kan zowel voor
renovatie als nieuwbouw worden aangevraagd. De cijfers betreffen enkel de uitgebreide adviezen die worden
gegeven op kantoor of bij de mensen thuis (niet de adviezen op beurzen, via mail of telefoon).

Deze cijfers zijn beschikbaar voor gemeenten in West-Vlaanderen (vanaf 2011), in Vlaams-Brabant (vanaf 2011),
met uitzondering van Gent in Oost-Vlaanderen (vanaf 2014), en in Limburg (vanaf 2016). Voor de provincie
Antwerpen zijn de cijfers niet beschikbaar. De steden Antwerpen en Gent hebben een eigen aanpak, waardoor
deze nog niet opgenomen zijn.

Figuur 29 | Evolutie van het aantal bouw- en renovatieadviezen in Wellen (2011-2018)

 

Bron: Provinciale steunpunten duurzaam wonen en bouwen | provincies.incijfers.be
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2.6 Andere factoren die een invloed hebben

Talrijke factoren hebben een invloed op het energieverbruik van de inwoners van je gemeente. Naast het
woningbestand en het weer, zijn ook het aantal inwoners en hun inkomen van belang.

 We geven hier enkel kerncijfers mee. Voor een volledig beeld, raadpleeg de Steekkaart Demografie of het
Rapport Armoede.

 

 

Aantal inwoners en huishoudens

Een belangrijke factor die een rechtstreekse invloed heeft op het energieverbruik door huishoudens is hoeveel
inwoners er in de gemeente wonen en hoeveel (privé)huishoudens er zijn. De demografische ontwikkeling en de
samenstelling van de huishoudens hebben een sterke invloed op het aantal vereiste woningen, de grootte van
de woningen en dus de te verwarmen oppervlakte.

In Wellen woonden in 2018 7.404 mensen of 3.095 huishoudens op een totale oppervlakte van 26,72 km².
Onderstaande grafiek geeft de evolutie weer van het aantal inwoners en het aantal huishoudens over een
periode van 10 jaar, in vergelijking met Limburg en het Vlaams Gewest.

Figuur 30 | Evolutie van het aantal inwoners en huishoudens, (procentuele groei, 2018 t.o.v. 2009)

 

 

 

Inkomen

De financiële draagkracht van gezinnen is eveneens een bepalende factor. Mensen met weinig financiële
middelen zullen veelal minder snel investeren in het energiezuinig maken van hun woning, ook al zijn zij het
meest gebaat bij energie-investeringen. Premies die achteraf worden uitbetaald, bieden dan geen oplossing. Om
energiearmoede te bestrijden en te voorkomen, zijn sociale maatregelen en alternatieve
financieringsmogelijkheden (zoals energieleningen en verhoogde REG-premies voor beschermde klanten)
belangrijke instrumenten. Ook begeleiding op maat kan een belangrijke ondersteuning bieden.

Bron: Rijksregister | provincies.incijfers.be
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Figuur 31 | Huishoudens met actieve budgetmeter
elektriciteit, per 1.000 afnemers elektriciteit (2017)

 

Figuur 32 | Rechthebbenden verhoogde
tegemoetkoming, % t.o.v. alle personen in de
ziekteverzekering (2016)

 

Als indicatoren voor energiearmoede en financiële draagkracht kijken we naar het aantal budgetmeters in de
gemeente en het aantal personen die recht hebben op een voorkeurtarief in de ziekteverzekering.

 

Budgetmeters en voorkeurstarief ziekteverzekering

Een sociale leverancier kan bij zijn klanten een budget- of stroombegrenzer plaatsen bij niet-betaling van de
elektriciteitskosten. Een budgetmeter laat toe het energieverbruik op te volgen via een systeem van
herlaadkaarten die een klant vooraf voor een bepaald bedrag moet opladen. De statistieken geven het aantal
actieve budgetmeters weer (geplaatste budgetmeters die daadwerkelijk als budgetmeter in werking zijn).

In Wellen hebben 21 klanten elektriciteit met een budgetmeter (2017). Dit komt overeen met 7,0 budgetmeters
per 1000 huishoudelijke afnemers elektriciteit. In Limburg gaat het om 14,3 per 1000 en in het Vlaams Gewest
om 14,8 per 1000.

Personen met een laag inkomen hebben recht op een voorkeurtarief in de ziekteverzekering. De
inkomensvoorwaarden die hieraan gekoppeld zijn, sluiten goed aan bij de Europese armoedegrens.

In Wellen gaat dit over 1.005 inwoners in 2016 of 13,5% van de bevolking in de ziekteverzekering. In Limburg
gaat het om 15,8% en in het Vlaams Gewest om 14,9%.



Figuur 33 | Evolutie van de CO2-emissie in ton door
transport in Wellen (2011-2016)

CO2-emissie
transport

CO2-emissie
transport,

zonder
snelwegen

2011 8.612 8.612

2012 8.589 8.589

2013 8.330 8.330

2014 7.594 7.594

2015 7.520 7.520

2016 7.352 7.352

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be

Figuur 34 | Evolutie van de CO2-emissie door
transport in Wellen (2011-2016)

 

3. Mobiliteit
In dit hoofdstuk geven we een inschatting van de CO2-uitstoot door transport op het grondgebied van de
gemeente, opgesplitst in openbaar vervoer, lichte en zware voertuigen. We gaan ook na welk aandeel te wijten
is aan verplaatsingen op snelwegen, genummerde (gewest)wegen en niet-genummerde (gemeente-) wegen. We
bekijken ook een aantal factoren die een invloed hebben op deze uitstoot zoals het aantal en de aard van de
voertuigen, het verplaatsingsgedrag van de inwoners en het gebruik van het openbaar vervoer.

3.1 CO2-uitstoot door transport

In Wellen zorgt transport voor 14,9% van de totale CO2-uitstoot (2016). Dit omvat de uitstoot van het
particulier en commercieel vervoer, alsook het openbaar vervoer (De Lijn) door verplaatsingen op het
grondgebied van de gemeente. Scheepvaart en spoorverkeer zitten niet in de cijfers.

Opgelet! De cijfers in dit onderdeel zijn geen nauwkeurige weerspiegeling van de lokale werkelijkheid. De
evolutie van het cijfer over de jaren heen volgt de Vlaamse trend en is niet toe te wijzen aan lokale
inspanningen (zie voetnoot 15).

 

Evolutie in de tijd

De aanwezigheid van snelwegen of zeer drukke gewestwegen (genummerde wegen) heeft een grote impact op
de afgelegde kilometers en de CO2-uitstoot door transport in de gemeente. Aangezien het veelal over doorgaand
verkeer gaat, heeft de gemeente hier over het algemeen weinig impact op. Daarom splitsen we de uitstoot door
commercieel en particulier vervoer verder op volgens wegtype.

Figuren 33 en 34 geven de evolutie weer van de uitstoot door transport tussen 2011 en 2016 (zie voetnoot 16).

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be
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Figuur 35 | CO2-emissie door transport in ton per
inwoner (2016)

 

Figuur 36 | CO2-emissie door transport in ton per
inwoner zonder autosnelwegen (2016)

 

Het aantal voertuigen en het aantal afgelegde kilometers in België en Vlaanderen blijven stijgen (bron: FOD
Economie, FOD Mobiliteit). Ondanks een verbetering van de energie-efficiëntie van de wagens, blijft de totale
uitstoot dan ook toenemen. Bovendien kiezen meer mensen voor zwaardere voertuigen (type SUV), die meer
verbruiken.

 

Vergelijking tussen gemeenten

Om een vergelijking te kunnen maken tussen de steden en gemeenten in de provincie, hebben we de CO2-
uitstoot door transport op het grondgebied van elke gemeente gerelateerd aan het aantal inwoners. Figuur 35
geeft aan hoe hoog de uitstoot per inwoner was in 2016 in vergelijking met het gemiddelde in de provincie. De
aanwezigheid van autosnelwegen heeft een grote impact. In figuur 36 tonen we daarom de uitstoot zonder
autosnelwegen.

 

In de gemeente Wellen is de totale CO2-uitstoot door transport per inwoner 1,00 ton (inclusief snelwegen). In
Limburg is dat 1,83 ton en in het Vlaams Gewest 2,06 ton.

 

Lichte en zware voertuigen versus openbaar vervoer

In 2016 was in Wellen 11,6% van de uitstoot door transport te wijten aan lichte voertuigen (personenwagens en
motoren) en 3,0% aan zware voertuigen (vrachtwagens en private bussen). Het openbaar vervoer neemt slechts
0,2% van de uitstoot voor zijn rekening.



Figuur 37 | Verdeling CO2-emissie door transport over openbaar vervoer, lichte en zware voertuigen in
Wellen (2011-2016)

openbaar
vervoer

lichte voertuigen zware
voertuigen

2011 125 6.745 1.742

2012 120 6.733 1.735

2013 118 6.541 1.675

2014 113 5.899 1.583

2015 113 5.893 1.514

2016 107 5.749 1.497

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be
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3.2 Aard van de voertuigen

Verdeling volgens voertuigtechnologie

Op 1 augustus 2018 telde België 5.853.782 personenwagens. Tegenover 2017 gaat het om een stijging met
1,2%; tegenover 2014 is dit een stijging met 5,4%. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Maar liefst 97,6% van het
Belgische wagenpark bestaat uit benzine- en dieselwagens (zie voetnoot 17). Andere voertuigtechnologieën
blijven zeer beperkt, ook al is er tussen 2017 en 2018 een duidelijke stijging in het aantal elektrische (+39%) en
hybride wagens (+41%).

Figuur 38 | Verdeling personenwagens volgens voertuigtechnologie in België (2018/08/01)

België (2018)

Diesel 54,6%

Benzine 43,0%

Gas 0,3%

Elektrisch 0,2%

Hybride 1,5%

Niet nader bepaald 0,5%

Bron: Statbel

 

 

Laadpalen voor elektrische wagens

Gemeenten, netbeheerders en ondernemingen kunnen het gebruik van elektrische wagens faciliteren door
laadinfrastructuur te voorzien. Figuur 39 toont het aantal laadpalen voor elektrische voertuigen die bij de
Vlaamse overheid zijn gemeld. Er wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen publieke en niet-publieke
laadpalen, andere criteria zoals het type stekker of de oplaadsnelheid zijn niet meegenomen. Publieke laadpalen
zijn normaal voor iedereen te allen tijde toegankelijk. Andere laadpalen, zoals op bedrijfsterreinen en privé-
domein, behoren tot de niet-publieke laadpalen.

U kunt deze gegevens op kaart zien via de website oplaadpunten.org. Onderstaande cijfers zijn gebaseerd op
een momentopname van die site.

Figuur 39 | Aantal laadpalen elektrische voertuigen in Wellen (eind 2018)

2018

niet-publieke laadpalen 0

publieke laadpalen 2

totaal laadpalen elektische voertuigen 2

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be

https://statbel.fgov.be/nl/themas/mobiliteit/verkeer/voertuigenpark
http://www.oplaadpunten.org/auto/kaart-vlaanderen
https://provincies.incijfers.be//jive///provincies.incijfers.be//jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v2102_niet_publieke_laadpalen
https://provincies.incijfers.be//jive///provincies.incijfers.be//jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v2102_publieke_laadpalen
https://provincies.incijfers.be//jive///provincies.incijfers.be//jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v2102_laadpalen_totaal


Figuur 40 | Aantal verplaatsingen volgens
vervoersmodus in Vlaanderen (2016)

Vlaams Gewest

auto 65%

fiets 15,5%

te voet 12,5%

openbaar vervoer 5%

andere 2%

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen
(OVG5.2)

Figuur 41 | Aantal verplaatsingen volgens categorie
in Vlaanderen (2016)

Vlaams Gewest

functionele verplaatsingen 29%

winkelen en diensten 25%

recreatie 30%

andere 16%

Bron: Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen
(OVG5.2)

3.3 Verplaatsingsgedrag

De gemiddelde Vlaming doet 2,65 verplaatsingen per dag, met een gemiddelde afstand van 15 km per
verplaatsing. 65% van alle verplaatsingen (of 73% van de afstand) gebeurt met de auto (figuur 41).

Figuur 42 toont dat functionele verplaatsingen, waaronder het woon-werk en woon-school verkeer, instaan voor
bijna een derde (29%) van het aantal verplaatsingen en 40% van de afgelegde kilometers. De verhoudingen
verschillen echter zeer sterk volgens het tijdstip van de dag. Dit is zeker een aandachtspunt voor een
gemeentebestuur om gepaste maatregelen te kunnen nemen.



3.4 Abonnementen De Lijn

Op basis van het aantal busabonnementen kunnen we een zicht krijgen op het aantal busgebruikers binnen een
gemeente.

Figuur 42 | Evolutie van het aantal abonnementen De Lijn in Wellen (2011-2017)

 

Er bestaan verschillende busabonnementen:

De Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar, hoofdzakelijk
gebruikt door jongeren die met de bus naar school gaan.
De Omnipas is een abonnement voor personen vanaf 25 jaar.
De Omnipas 65+ was gratis voor 65-plussers tot 31 augustus 2015. Daarna werd dit abonnement
betalend (53 euro in 2019). Wat de impact is op het werkelijk busgebruik, is moeilijk in te schatten. In de
grafiek hierboven zijn enkel de betalende abonnementen zichtbaar.

Daar waar steden en gemeenten bijleggen in de abonnementsprijs, heeft dit een duidelijke impact op het aantal
abonnementen en het busgebruik. Gratis abonnementen zitten echter niet in de cijfers. Dit betekent dat een
gemeente die bijvoorbeeld alle jongeren een gratis Buzzy Pazz geven net lage aantallen hebben. Meer info over
deze cijfers.

Bron: De Lijn | provincies.incijfers.be
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Figuur 43 | Buzzy Pazz, % t.o.v. 6-24-jarigen (2017)

 

Figuur 44 | Omnipas 25-64 jaar, % t.o.v. 25-64-
jarigen (2017)

 
Figuur 45 | Omnipas 65+, % t.o.v. 65 plussers
(2017)

 



4. Hernieuwbare energie
Om de doelstelling van het Burgemeestersconvenant te halen en 40% minder CO2 uit te stoten tegen 2030,
moet gewerkt worden op 2 sporen: energiebesparing enerzijds en de productie van hernieuwbare energie
anderzijds. De Europese Unie en haar lidstaten hebben concrete doelstellingen vastgelegd om het aandeel
hernieuwbare energie sterk te vergroten. De Belgische doelstelling beoogt 13% hernieuwbare energie tegen
2020. In het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat in de loop van 2019 wordt voorgelegd aan de parlementen,
de bevolking en belanghebbenden, wordt voorgesteld dat het aandeel hernieuwbare energie in België stijgt tot
18,3% in 2030. Europa wil tegen 2030 32% hernieuwbare energie produceren.

In dit rapport geven we een overzicht van de CO2-besparing door de productie van hernieuwbare energie op het
grondgebied van de gemeente. Vervolgens zoomen we dieper in op de 2 belangrijkste duurzame energiebronnen
in Vlaanderen: zon en wind.

4.1 CO2-reductie door lokale productie van groene stroom

Figuur 46 geeft aan hoeveel CO2-uitstoot vermeden wordt door de productie van hernieuwbare elektriciteit op
het grondgebied van de gemeente (zie voetnoot 18). Enkel installaties kleiner dan 20 MW zijn meegenomen (zie
voetnoot 19). Opgelet!: De productie van groene warmte en de recuperatie van restwarmte zitten niet mee in
deze cijfers.

De totale productie aan hernieuwbare elektriciteit in (2018) op het grondgebied van Wellen wordt geschat op
4.801,82 MWh.

Figuur 46 | Vermindering van de CO2-uitstoot door productie van hernieuwbare elektriciteit op het
grondgebied van Wellen (2018)

 

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) en Fluvius | provincies.incijfers.be
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4.2 Resultaten groepsaankopen groene stroom

De voorbije jaren zijn door de Provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen groepsaankopen
groene stroom georganiseerd. Groene stroom is niet duurder dan grijze stroom en veranderen van leverancier is
kosteloos en eenvoudig. De facturen en aanbiedingen van leveranciers zijn echter voor veel mensen te complex.
Via groepsaankopen krijgen inwoners neutrale en correcte informatie en schrijven geïnteresseerden gratis en
vrijblijvend in. Zij ontvangen een persoonlijk voorstel en worden begeleid in de overstap naar een gunstig en
groen energiecontract.

Onderstaande figuur toont de evolutie van het aantal overstappers bij de groepsaankoop groene stroom in de
gemeente.

Figuur 47 | Evolutie aantal overstappers groepsaankoop groene stroom in Wellen (2014-2017)

 

Deze cijfers zijn helaas enkel beschikbaar voor de provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-Vlaanderen.

 



Figuur 48 | Evolutie geïnstalleerd vermogen in
Wellen (2011-2018)

 

Figuur 49 | Evolutie aantal PV-installaties in Wellen
(2011-2018)

 

4.3 PV-installaties

Vlaanderen ging in 2002 van start met het systeem van groenestroomcertificaten om de plaatsing en de
uitbating van fotovoltaïsche zonnepanelen in Vlaanderen te stimuleren. Vanaf juli 2015 komen installaties van
maximum 10 kW niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Zonnepanelen zijn inmiddels een
rendabele investering. De terugverdientijd bedraagt momenteel ongeveer 8 à 10 jaar.

Figuur 48 toont de evolutie van het geïnstalleerd vermogen aan PV-installaties in de gemeente, opgesplitst in
vier categorieën volgens het vermogen van de installatie. Ook de aantallen zijn in de grafiek ernaast
aangegeven. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt in Wellen 5,34 MW (2018).

 

Er is nog veel plaats voor zonnepanelen. In Wellen wordt nog maar 6,3% van het zonnepotentieel van de daken
benut (2018) (zie voetnoot 20). Voor Limburg is dit 6,6%. Voor het Vlaams Gewest gaat het om 4,4%.

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) en Fluvius | provincies.incijfers.be
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Figuur 50 | Benuttingsgraad daken voor PV (2018)

 

 

 

PV-installaties kleiner dan 10 kW

Zonne-installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW worden voornamelijk door particulieren
geplaatst op daken van woningen. In Wellen werden er zo in totaal 649 PV-installaties geplaatst (2018). Dit
komt neer op een totaal vermogen van 3,45 MW.

Figuur 51 geeft een beeld van de evolutie van het aantal PV-installaties in Wellen, Limburg en het Vlaams
Gewest tussen 2009 en 2018. In heel Vlaanderen was er in 2012 een sterke daling in het aantal bijkomende
installaties omwille van een daling van de waarde van de groenestroomcertificaten en frequente wijzigingen in
de subsidiesystemen. In juli 2015 werden de groenestroomcertificaten volledig afgeschaft (voor installaties
kleiner of gelijk aan 10 kW). Anderzijds is er sinds 2014 de verplichting dat nieuwbouwwoningen zelf een
minimale hoeveelheid hernieuwbare energie moeten produceren (zie voetnoot 21). Dit geeft dan weer een
duidelijke stimulans aan onder meer PV-panelen.



Figuur 51 | Evolutie aantal PV-installaties kleiner dan of gelijk aan 10 kW, per 100 huishoudens (2009-
2018)

 

De kaart hieronder toont hoe Wellen zich verhoudt tot de rest van Limburg.

Figuur 52 | PV-installaties kleiner dan of gelijk aan 10 kW per 100 huishoudens (2018)

 

 

 

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) en Fluvius | provincies.incijfers.be
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Figuur 54 | Evolutie PV-installaties geplaatst via
groepsaankopen in Wellen (2014-2017)

 

Deze cijfers zijn helaas enkel beschikbaar voor de

provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-

Vlaanderen.

 

Figuur 55 | Evolutie van het geplaatst vermogen aan
PV-installaties bij groepsaankopen in Wellen (2014-
2017)

 

Deze cijfers zijn helaas enkel beschikbaar voor de

provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en West-

Vlaanderen.

 

Pv-installaties groter dan 10 kW

Net als voor de kleine installaties is er voor de installaties groter dan 10 kW een daling van de waarde van de
groenestroomcertificaten en een daling in het geplaatst vermogen sinds 2012.

In Wellen werden in totaal 14 installaties van meer dan 10 kW geplaatst. Dit komt voor de gemeente neer op
een totaal vermogen van 1,90 MW.

Figuur 53 | Evolutie geïnstalleerd vermogen PV-installaties groter dan 10 kW, per km² (2009-2018)

 

Resultaten groepsaankoop zonnepanelen

De voorbije jaren zijn door de Provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen en door EOS Oostende (provincie West-
Vlaanderen) groepsaankopen georganiseerd voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen op daken. In
Vlaams-Brabant is dit recent gestart.

Via groepsaankopen krijgen geïnteresseerden de nodige informatie en een gratis en vrijblijvend persoonlijk
voorstel voor het plaatsen van fotovoltaïsche zonnepanelen. Het gaat over kleinschalige installaties met een
vermogen van maximum 10 kVA.

Figuur 54 toont de evolutie van het aantal PV-installaties die geplaatst zijn in Wellen via de provinciale
groepsaankopen. Figuur 55 toont de evolutie van het geplaatst vermogen.

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) en Fluvius | provincies.incijfers.be
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Figuur 56 | Geïnstalleerd vermogen windturbines in
MW (2018)

 

Figuur 57 | Evolutie geïnstalleerd vermogen
windturbines in Wellen (2009-2018)

 

4.4 Windenergie

Windturbines kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze energievoorziening. Windturbines (on-shore)
hebben in Vlaanderen doorgaans een vermogen van 2 tot 4 MW en wekken gemiddeld voor 1.100 à 2.400
gezinnen elektriciteit op (zie voetnoot 22). In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan een goede inplanting
van de windturbines. De turbines worden zoveel mogelijk in de buurt van andere infrastructuur zoals haven- en
industriegebieden, autosnelwegen, spoorwegen, dijken of kanalen geplaatst. Daarbij wordt rekening gehouden
met de mogelijke hinder voor omwonenden.

Het "Windplan Limburg 2014" is een vertaling van de ruimtelijke visie van het provinciebestuur op de inplanting
van grootschalige windturbines over heel het Limburgse grondgebied. Dit plan biedt een leidraad voor de meest
geschikte inplantingsplaatsen voor grootschalige windturbines. Het toont aan dat er binnen onze provincie nog
een potentieel is om 200 bijkomende windturbines te bouwen. Goed voor een bijkomende capaciteit van 400 à
800 MW die kan benut worden voor 220.000 à 470.000 gezinnen.

Figuur 56 geeft per gemeente in Limburg het geïnstalleerde vermogen windturbines (de som van kleine,
middelgrote en grote). Deze cijfers geven de situatie op 31 oktober 2018. Opgelet: Een windturbine wordt aan
een gemeente toegekend op basis van het netaansluitingpunt, zoals geregistreerd bij de netbeheerders. Het is
mogelijk dat een netaansluitingspunt en de windturbine(s) niet binnen dezelfde gemeente vallen.

In het Vlaams Gewest waren in totaal 521 grote en kleine windturbines geïnstalleerd, samen goed voor een
totaal vermogen van 1.188,93 MW. In Limburg waren dat 113 grote en kleine windturbines, met een totaal
vermogen van 241,80 MW. In Wellen waren er op dat moment 0 windmolens met een totaal vermogen van 0,00
MW.

Bron: Vlaams Energieagentschap (VEA) en Fluvius | provincies.incijfers.be
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Figuur 58 | Verbruik openbare verlichting in MWh
per km gemeenteweg (2016)

 

Figuur 59 | Verbruik openbare verlichting
gemeentewegen in Wellen (2012-2016)

 

5. Openbare verlichting
De netbeheerder Fluvius verzorgt de openbare verlichting langs gemeentewegen in alle Vlaamse gemeenten
(voorbereiding, uitvoering, onderhoud). De gemeenten bepalen waar er verlichting komt.

Om het energieverbruik te verminderen en lichthinder en -vervuiling tegen te gaan, groeit bij gemeentebesturen
de bekommernis om efficiënter om te gaan met openbare verlichting. Ook veiligheid en sfeerverlichting spelen
hierbij een rol. Het verbruik van de openbare verlichting daalt (per lichtpunt) systematisch door investeringen in
energiezuinige verlichting (ledlampen / -armaturen) en door het doven en dimmen van de lichten (bv. ‘s nachts).

Figuren 58 en 59 geven het verbruik van de openbare verlichting weer, voor de lichtpunten in eigendom van
Fluvius en van de gemeente. De gewestwegen en autostrades zitten hier niet in.

In Wellen is de openbare verlichting op de gemeentewegen verantwoordelijk voor 0,2% van de totale CO2-
emissie op het grondgebied.

Figuur 58 vergelijkt het energieverbruik door de openbare verlichting tussen Wellen en de rest van Limburg.

Bron: Departement Omgeving | provincies.incijfers.be
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6. Andere nuttige cijfers
Open data Fluvius: www.fluvius.be. De gemeenten krijgen bovendien van de netbeheerder een
persoonlijk energierapport over hun verbruiken.
Barometer groene energie: een overzicht van hernieuwbare energiebronnen op Vlaams niveau:
www.energiesparen.be/barometer.
Cijfers en studies VEA rond groene energie en warmte-kracht koppeling (WKK):
www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/cijfers-en-studies.
Energiescans op www.energiescans.be onder rapporten en grafieken.
Zonnekaart Vlaanderen: apps.energiesparen.be/zonnekaart.
CO2-inventarissen Burgemeestersconvenant: www.burgemeestersconvenant.be/CO2-inventarissen.
Ander ondersteunend materiaal op burgmeestersconvenant.be: www.burgemeestersconvenant.be/links-
naar-ondersteunend-materiaal.
Klimaatportaal: klimaat.vmm.be/nl.

Provinciespecifieke platforms en data:

De Provincies hebben samen fietssnelwegen geselecteerd over heel Vlaanderen die logisch op elkaar aansluiten.
Dit is terug te vinden op fietssnelwegen.be.

 
Provincie Oost-Vlaanderen

 Energievraagkaarten: ontwikkeld op basis van de open data van Fluvius van de aardgas- en
elektriciteitsverbruiken per straat. Deze tool (geo-portaal) is bedoeld als hulpmiddel bij het in beeld brengen van
de energievraag voor bijvoorbeeld de opmaak van warmtezoneringskaarten of klimaatplannen. Dat moet helpen
bij beslissingen rond bv. de aanleg van collectieve warmtevoorzieningen of het gebruik van restwarmte. Zie
http://geoportal.oost-vlaanderen.be/Extern/Energievraagkaart/.

Provincie Limburg
 Kijk op www.duwolim.be onder "Professionals" - dossiers in jouw gemeente – grafieken.

Provincie Vlaams-Brabant
 Bezoek de klimaatkaart Vlaams-Brabant op www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be. De klimaatkaart geeft een

overzicht van alle initiatieven van Vlaams-Brabantse gemeenten, bedrijven, en organisaties die bijdragen aan de
doelstelling om klimaatneutraal te worden, in verschillende sectoren: energie, mobiliteit, gebouwen, consumptie,
landbouw, … en toont hoeveel CO2 daarmee uitgespaard wordt.

Provincie West-Vlaanderen
 www.west-vlaanderen.be/mobiliteit/schoolfietsroutekaarten

 www.testkaravaan.be
 

Provincie Antwerpen
 www.provincieantwerpen.be/mobiliteit/fietsen.html

 www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/klimaat/gemeenten.html
 

https://www.fluvius.be/
https://www.energiesparen.be/barometer
https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/cijfers-en-studies
https://www.energiescans.be/
https://apps.energiesparen.be/zonnekaart
http://www.burgemeestersconvenant.be/CO2-inventarissen
http://www.burgemeestersconvenant.be/links-naar-ondersteunend-materiaal
https://klimaat.vmm.be/nl
https://fietssnelwegen.be/
http://geoportal.oost-vlaanderen.be/Extern/Energievraagkaart/
https://www.duwolim.be/
https://www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be/
https://www.west-vlaanderen.be/mobiliteit/schoolfietsroutekaarten
https://www.testkaravaan.be/
https://www.provincieantwerpen.be/mobiliteit/fietsen.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/klimaat/gemeenten.html


Voetnoten
Om terug te keren naar de tekst waar de voetnoot bij hoort, klik op het nummer van de voetnoot.

1. De EU ETS-bedrijven zijn niet opgenomen, aangezien dit niet verplicht is volgens het
Burgermeestersconvenant. Met EU ETS-bedrijven bedoelen we de energie-intensieve industrie en de
elektriciteitssector. Deze bedrijven zijn op basis van een aparte Europese wetgeving verplicht om hun CO2-
uitstoot te monitoren en te rapporteren aan de Vlaamse overheid. Daarnaast zijn ze ook verplicht om een
hoeveelheid emissierechten in te leveren die overeenstemt met de hoeveelheid CO2-uitstoot van het voorbije
jaar.

2. EPB staat voor "Energieprestaties en Binnenklimaat". Zo moeten nieuwe gebouwen of grondige verbouwingen
voldoen aan bepaalde vereisten op het gebied van isolatie, ventilatie en energiezuinigheid. Deze eisen worden
steeds strenger. Op basis van de EPB-aangiften kunnen we inzicht krijgen in de evolutie van de
energiezuinigheid van nieuwbouwwoningen (eengezinswoningen).

3. We rapporteren op basis van de dossiers die afgewerkt en ingediend werden in een bepaald jaar (dus niet het
aanvraagjaar). Het voordeel hiervan is dat dit cijfer onmiddellijk definitief is. Het nadeel hiervan is dat een
vergelijking met de opgelegde norm in dat jaar niet mogelijk is, gezien de aanvraag mogelijks van enkele jaren
eerder dateert. Meer info in de metadatafiche van het thema EPB.

4. Indien er minder dan 25 afgewerkte woningen zijn, dan geven we geen gemiddelde weer. In het rapport zal
je vaker "x" waarden tegenkomen waar het om aantallen gaat die te klein zijn om weer te geven.

5. De elektriciteit nodig voor de warmtepompen is afgetrokken van het elektriciteitsverbruik.

6. Voor stookolie, propaan/LPG/butaan, steenkool, biomassa (hout) werd door VITO een inschatting gemaakt
van het energieverbruik op basis van verdeelsleutels. Deze verdeelsleutels werden afgeleid van gegevens uit de
algemene socio-economische enquête van 2001 (Vlaamse cijfers) en het aantal afnemers voor aardgas in de
gemeente. Aan de hand van aannames werden dan aantallen huishoudens per energiedrager berekend. Voor
steenkool en hout werd tevens een inschatting gemaakt van het aantal huishoudens dat deze brandstoffen inzet
als bijverwarming. Voor de inschatting van de warmteproductie via zonneboilers en warmtepompen werd
gebruik gemaakt van het aantal uitgereikte premies en data uit de EPB-aangifte voor nieuwbouwwoningen.

7. De netto-elektriciteitsafname van de huishoudens werd vermeerderd met de productie van PV-installaties
kleiner dan 10 kWp om zo het reële verbruik te kunnen inschatten. Hierbij nemen we aan dat de PV <= 10 kWp
voornamelijk op daken van huishoudens liggen en dat ze een terugdraaiende teller hebben.

8. Steenkool stoot bij verbranding 0,35 ton CO2/MWh uit, wat veel hoger ligt dan bij verbranding van aardgas
(0,2 ton CO2/MWh) en stookolie (0,27 ton CO2/MWh). Dit komt onder andere door de lagere efficiëntie van
installaties op steenkool. Verwarmingsinstallaties met hout en steenkool zijn vaak inefficiënt en veroorzaken
luchtverontreiniging.

9. Voor de berekening van het aantal graaddagen, gaat men er vanuit dat een woning verwarmd moet worden
vanaf een gemiddelde buitentemperatuur lager dan 16,5°. Voor een welbepaalde dag is het aantal graaddagen
gelijk aan het verschil tussen 16,5°C en de gemiddelde dagtemperatuur gemeten door het KMI te Ukkel. Indien
bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur van een dag 2°C was, is het aantal graaddagen voor die dag 14,5.
Indien de gemiddelde dagtemperatuur hoger is dan 16,5°C wordt de waarde 0 gebruikt. Om rekening te houden
met de thermische inertie van gebouwen en daardoor beter de reële verwarmingsbehoeften weer te geven,
berekent men de "equivalente graaddagen". Deze houden rekening met de graaddagen van de 2 voorgaande
dagen. Deze informatie werd gehaald van de website www.aardgas.be.

10. Tot 1970 werden woningen nauwelijks geïsoleerd, vloeren werden rechtstreeks op de ondergrond gelegd en
het glas van toen isoleerde nauwelijks. Mede onder impuls van de oliecrisis, begonnen mensen in de jaren 70
hun woningen (beperkt) te isoleren. Centrale verwarming en het eerste dubbel glas deden hun intrede. In 1992
werd voor het eerst een verplicht isolatiepeil (K-peil) ingevoerd, zij het weinig ambitieus. Daarom zijn ook in
deze woningen nog heel wat ingrepen nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

11. Inclusief de “sociale dakisolatiepremie” of SDIP: verhoogde premie voor kwetsbare doelgroepen en
begeleiding door de netbeheerder.

https://provincies.incijfers.be/jive/JiveObjectInfo.aspx?type=var&code=v2207_nbw_dossier
https://provincies.incijfers.be//jive/www.aardgas.be


12. Inclusief de “sociale muurisolatiepremie” of SMIP: verhoogde premie voor kwetsbare doelgroepen en
begeleiding door de netbeheerder.

13. Inclusief de “sociale glasisolatiepremie” of SGLP: verhoogde premie voor kwetsbare doelgroepen en
begeleiding door de netbeheerder.

14. Elke huishoudelijke afnemer die van de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas kan genieten, is
een "beschermde afnemer".

15. Bron: CO2-inventarissen opgemaakt door VITO in opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement
Omgeving. De inschatting van het energieverbruik door transport gebeurt op basis van het aantal
voertuigkilometers per voertuigtechnologie en de energieconsumptiefactor per voertuigtechnologie (uit
COPERT); voertuigkilometers worden ingeschat met het mobiliteitsmodel PROMOVIA dat verkeerstellingen
(voornamelijk op snelwegen) herschaalt op basis van lokale parameters (bv. werkgelegenheidsgraad); verdeling
van de voertuigkilometers per voertuigtechnologie gaat uit van de samenstelling van de Vlaamse vloot. Indien er
geen betrouwbare gemeentelijke cijfers beschikbaar zijn (bv. slechts 1 telpunt voor heel de gemeente), kiest
men voor het Vlaamse gemiddelde. De voertuigkilometers van De Lijn per gemeente worden berekend op basis
van de provinciale vervoerskilometers opgenomen in het jaarverslag van De Lijn. Meer info:
www.burgemeestersconvenant.be.

16. Opgelet: vanaf het jaar 2012 is de methodologie voor de inschatting van het aantal voertuigkilometers
aangepast. Voor het jaar 2011 werd gerekend met eenzelfde aantal kilometers als voor 2012.

17. Dieselauto's hebben globaal genomen een CO2-uitstoot die 10 à 20% lager ligt dan benzinewagens, maar ze
stoten tot 10 maal meer stikstofoxiden (NOx) uit (bron: Department Omgeving).

18. Op basis van het geïnstalleerd vermogen (momentopname oktober 2018) van zonnepanelen, windmolens,
installaties op biogas, biomassa en waterkracht in de gemeente werd een inschatting gemaakt van de lokaal
geproduceerde hernieuwbare elektriciteit. Daarbij werd gerekend met 899 vollasturen voor PV-panelen, 2050
vollasturen voor windmolens en 7000 vollasturen voor installaties op biomassa, biogas en waterkracht. Voor de
omrekening naar een verminderde uitstoot werd gerekend met de gemiddelde Belgische emissiefactor voor 2011
of 0,221 ton CO2/MWh (cfr. Burgemeestersconvenant).

19. Installaties > 20MW worden, conform het Burgemeestersconvenant, niet meegerekend als lokale
energieproductie aangezien dit installaties zijn die produceren voor een veel groter gebied. Eerder in dit rapport,
onder de globale CO2-cijfers, zijn de ETS bedrijven met een zeer hoge uitstoot ook niet meegeteld als lokale
uitstoot. Er wordt verondersteld dat de CO2-uitstoot van het gebruik van hernieuwbare energie gelijk is aan nul.

20. De benuttingsgraad geeft aan welk percentage van de bruikbare daken op 31 maart 2018 effectief gebruikt
werd voor PV-panelen. Het potentieel vermogen op daken werd ingeschat voor de dakdelen waar de opgemeten
zoninstraling groter is dan 1000 kWh/m²/jaar (zie www.energiesparen.be/zonnekaart).

21. Volgens de energieprestatieregelgeving (EPB) kan bij nieuwbouw gekozen worden voor eigen hernieuwbare
energieproductie (zonneboiler, zonnepanelen, warmtepomp, biomassa), aansluiten op een stadsverwarmingsnet
en/of participeren in een project voor hernieuwbare energie. Voor nieuwbouwprojecten waarbij geen van deze
opties is toegepast of waarbij de toegepaste optie niet voldoet aan de opgelegde kwaliteitsvoorwaarden, wordt
het maximaal toegelaten E-peil met 10% verstrengd.

22. We rekenen met een gemiddeld aantal vollasturen van 2050 uur per jaar en een gemiddeld
elektriciteitsverbruik per gezin van 3,5 MWh per jaar.

http://www.burgemeestersconvenant.be/
https://www.energiesparen.be/zonnekaart
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1. INLEIDING
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De brongegevens voor de overzichten in dit rapport kunnen ook geraadpleegd worden op

www.esight.be/infrax.

Energiezorg is één van de pijlers van een vooruitstrevend milieubeleid. Minder energiegebruik

betekent minder CO2-uitstoot. De vermindering van de CO2-uitstoot is een noodzaak voor het

behalen van de klimaat- en energiedoelen in de Europa 2020 groeistrategie.

Maar energiezorg levert ook centen op. Door het energieverbruik op te volgen via een

energieboekhouding en door het structureel implementeren van rendabele energiebesparende

maatregelen kunnen de jaarlijkse energiekosten aanzienlijk verminderd worden.

Voor de steden en gemeenten is bovendien een belangrijke rol weggelegd bij de realisatie van de

Belgische, Vlaamse en Europese energiedoelstellingen (Europa 2020). Veel gemeenten bekrachtigen

dit engagement door de burgemeesterconvenant te ondertekenen en een lokaal klimaatactieplan

voor haar eigen werking, de bewoners én de industrie op te zetten.

De gemeente Wellen doet reeds geruime tijd beroep op Infrax voor de ondersteuning van haar

energiebeleid. In dit kader worden de belangrijkste gebouwen van de gemeente Wellen maandelijks

opgevolgd in een energieboekhouding. Infrax heeft deze ondersteuning significant uitgebreid met

het aanbieden van ESCO dienstverlening aan haar klanten. In het kader van deze ESCO

dienstverlening werd het energieboekhouding platform 'eSight' geïntroduceerd. Bovendien worden

de hoofdmeters van de belangrijkste gebouwen stapsgewijze uitgerust met een telelezing.

Dit energiejaarrapport biedt u een duidelijk overzicht aan van de energie- en waterverbruiken van

uw gebouwenpark in de Infrax energieboekhouding. Voorliggend rapport is een overzichtsrapport

van uw gebouwen met jaarverbruik en benchmarking overzichten. Daarnaast is in bijlage een

rapport per gebouw toegevoegd met een meer gedetailleerde bespreking.



2. OVERZICHT VERBRUIKEN EN KOSTEN 

2.1. Hoeveel hebben uw gebouwen verbruikt t.o.v. 2016 ?

Tabel 1: Overzicht verbruik 2017 en verschil t.o.v. 2016

Gebouw Verbruik 2017 Verschil Verbruik 2017 Verschil(*) Verbruik 2017 Verschil

(kWh) t.o.v. 2016 (kWh) t.o.v. 2016 (m³) t.o.v. 2016

Feestzaal De Meersche 28.245 5% 97.887 7% 261 20%

Gemeentehuis 46.668 -3% 88.344 -3% 205 18%

Jeugdheem De Reynaert 24.520 -5% 132.143 -16% / /

Ontmoetingscentrum + 

bibliotheek
53.558 -19% 180.859 16% 817 -3%

Opvanginitiatief 2.856 7% 46.687 10% 193 61%

Sporthal 69.738 37% 275.812 6% / /

Technische dienst / 

Containerpark
12.574 13% 58.925 68% 358 0%

Totaal verbruik 238.158 3% 880.657 6% 1.834 7%

2.2. Wat betekent dit in EURO voor uw budget ?
x

x

Tabel 2: Overzicht kosten 2017 en verschil t.o.v. 2016

Gebouw Kosten 2017 Verschil Kosten 2017 Verschil(*) Kosten 2017 Verschil

x (EUR) t.o.v. 2016 (EUR) t.o.v. 2016 (EUR) t.o.v. 2016

Feestzaal De Meersche 4.008 -4% 3.919 9% 1.585 38%

Gemeentehuis 4.563 -17% 3.537 -2% 1.246 36%

Jeugdheem De Reynaert 5.094 -14% 7.158 -3% / /

Ontmoetingscentrum + 

bibliotheek
12.125 -25% 7.241 18% 4.970 11%

Opvanginitiatief 674 -1% 1.869 12% 1.175 86%

Sporthal 10.138 31% 11.043 8% / /

Technische dienst / 

Containerpark
2.226 4% 2.359 71% 2.176 15%

Totaal EURO 38.829 -8% 37.128 9% 11.153 23%
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Water

(*) Het verschil tussen de brandstofkosten van beide jaren werd berekend aan de hand van de gecorrigeerde 

brandstofkosten, rekening houdend met graaddagen.

Brandstof

Een overzicht van de verbruiken van de gebouwen die worden opgevolgd in de energieboekhouding

voor de gemeente Wellen, vindt u in Tabel 1. De tabel vermeldt voor elektriciteit, brandstof en

water het jaarverbruik over 2017. Daarnaast staat telkens het procentueel verschil t.o.v. het

verbruik van vorig jaar vermeld, voorzover het verbruik over beide jaren volledig is. Een positief

verschil duidt op een toename van het verbruik.

Ter informatie geeft tabel 2 een gelijkaardig overzicht van de indicatieve kosten voor energie en

water, eveneens met de evolutie t.o.v. vorig jaar.

Elektriciteit Brandstof

(*) Het verschil tussen de brandstofverbruiken van beide jaren werd berekend aan de hand van de gecorrigeerde 

brandstofverbruiken, rekening houdend met graaddagen.

WaterElektriciteit



2.3. Overzicht EPC score van uw gebouwenpark in 2017
x

x

Tabel 3: Overzicht EPC score 2017 en verschil t.o.v. 2016

Gebouw

x 2016 2017

Feestzaal De Meersche 388 412

Gemeentehuis 227 220

Jeugdheem De Reynaert 408 355

Ontmoetingscentrum + 

bibliotheek
363 359

Opvanginitiatief 374 412

Sporthal 190 221

Technische dienst / 

Containerpark
79 114
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In onderstaande tabel vindt u een overzicht van uw gebouwenpark in eSight met vermelding van de

door eSight berekende EPC score.

De tabel vermeldt links het officiële EPC getal - indien bekend. Daarnaast wordt de door eSight

berekende EPC score voor 2017 en het voorgaande jaar met het procentueel verschil tussen beiden

weergegeven, voorzover het verbruik over beide jaren volledig is. 

EPC getal (kWh/m²) EPC score (kWh/m²)

Verschil

45%<onbekend>

<onbekend> 6%

EPC score (kWh/m²)

80

Noot: de kosten worden door eSight berekend op basis van de jaarverbruiken en gebruikmakend

van standaard tarieven. Deze kosten zijn daarom indicatief en zullen niet overeenkomen met

werkelijk gefactureerde bedragen. Informatie omtrent het toegepaste tarief voor een bepaald

gebouw vindt men in het individuele rapport van dat gebouw.

219 16%

-3%

<onbekend> -13%

232 -1%

<onbekend> 10%



3. SAMENVATTING BENCHMARKING

3.1. Hoe goed scoort uw gebouwenpark ?

Figuur 1: EPC score 2017 (kWh/m²)
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Bron: eSight

Energiejaarrapport 2017 - Gemeente Wellen - Management samenvatting 7

Cenergie i.o.v. Infrax

In onderstaande grafieken berekenen we de EPC score en de verbruiken per m² van uw

gebouwen. Deze kengetallen worden vergeleken met een streefcijfer overeenkomend met het 25ste

percentiel van de referentiegroep (gelijkaardige gebouwen). Meer informatie hierover vindt men in

bijlage 1.

In onderstaande grafiek vergelijken we de EPC score van uw gebouwen met het streefcijfer van

gelijkaardige gebouwen (de rode punten). Uw gebouw scoort minder goed naarmate de balk boven

de rode punt uitstijgt (meer info hierover in bijlage 1).
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Figuur 2: Specifieke elektriciteitsverbruiken 2017 (kWh/m²)
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x

x

Gebouw P25 P50 P75

x (m²) (kWh/m²) (kWh/m²) (kWh/m²) (kWh/m²) (-)

Feestzaal De Meersche 424 67 26 38 54 Hoog

Ontmoetingscentrum + bibliotheek 914 59 28 34 55 Hoog

Jeugdheem De Reynaert 566 43 26 38 54 Midden

Gemeentehuis 965 48 35 46 60 Midden

Sporthal 2.094 33 26 33 45 Midden

Technische dienst / Containerpark 830 15 18 25 37 Laag

Opvanginitiatief 135 21 26 48 101 Laag
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In onderstaande grafiek vergelijken we het elektriciteitsverbruik per m² van uw gebouwen met

het streefcijfer van gelijkaardige gebouwen (de rode punten). Uw gebouw scoort minder goed

naarmate de balk boven de rode punt uitstijgt (meer info hierover in bijlage 1).

Tabel 4: Vergelijking specifieke elektriciteitsverbruiken 2017

Opp.

Kengetal 

berekend

Kengetal gelijkaardig gebouw
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Figuur 3: Specifieke brandstofverbruiken 2017 (kWh/m²) gecorrigeerd
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x

x

x

Gebouw P25 P50 P75

x (m²) (kWh/m²) (kWh/m²) (kWh/m²) (kWh/m²) (-)

Opvanginitiatief 135 359 100 141 176 Hoog

Jeugdheem De Reynaert 566 246 99 154 214 Hoog

Feestzaal De Meersche 424 245 99 154 214 Hoog

Ontmoetingscentrum + bibliotheek 914 212 128 158 192 Hoog

Sporthal 2.094 137 108 147 195 Midden

Gemeentehuis 965 99 98 136 178 Laag

Technische dienst / Containerpark 830 76 76 111 184 Laag
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Noot: Een toelichting omtrent het gecorrigeerde brandstofverbruik vindt men in bijlage van het

individuele gebouwrapport.

Kengetal 

berekend Beoord.

Kengetal gelijkaardig gebouw

In onderstaande grafiek vergelijken we het gecorrigeerd brandstofverbruik per m² (gas en/of

stookolie) van uw gebouwen met het streefcijfer van gelijkaardige gebouwen (de rode punten). Uw

gebouw scoort minder goed naarmate de balk boven de rode punt uitstijgt (meer info hierover in

bijlage1).

Opp.

Tabel 5: Vergelijking specifieke brandstofverbruiken 2017 (gecorrigeerd)
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Figuur 4: Specifieke waterverbruiken 2017 (l/m²)
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x

x

Gebouw P25 P50 P75

x (m²) (l/m²) (l/m²) (l/m²) (l/m²) (-)

Ontmoetingscentrum + bibliotheek 914 894 62 92 147 Hoog

Opvanginitiatief 135 1.431 137 345 693 Hoog

Technische dienst / Containerpark 830 431 86 163 306 Hoog

Feestzaal De Meersche 424 615 141 212 317 Hoog

Gemeentehuis 965 212 101 143 203 Hoog

Sporthal 2.094 0 177 268 428 /

Jeugdheem De Reynaert 566 0 141 212 317 /
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Beoord.Opp.

Kengetal 

berekend

Kengetal gelijkaardig gebouw

Tabel 6: Vergelijking specifieke waterverbruiken 2017

In onderstaande grafiek vergelijken we het waterverbruik per m² van uw gebouwen met het

streefcijfer van gelijkaardige gebouwen (de rode punten). Uw gebouw scoort minder goed

naarmate de balk boven de rode punt uitstijgt (meer info hierover in bijlage 1).
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3.2. Waar energiebesparen ?
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Figuur 5: Indicatie besparingspotentieel primaire energie in kWh

Onderstaande grafiek geeft u een indicatie van het besparingspotentieel voor primaire energie

in uw gebouwen t.o.v. referentiegroep (zie bijlage 1 voor meer info). Voor primaire energie wordt

het poteniteel enkel als verbruik weergegeven en is er derhalve geen rode kosten lijn.

x

Onderstaande grafieken geven een indicatie van het jaarlijks besparingspotentieel in uw gebouwen

t.o.v. de referentiegroep. De staafgrafiek geeft de verbruiksbesparing weer (t.o.v. linker as),

berekend als het verschil tussen het verbruik van 2017 en het referentieverbruik dat gebaseerd is op

het 25ste percentiel van de referentiegroep (gelijkaardige gebouwen). Meer informatie over deze

berekening vindt men in bijlage 1. De rode lijn in de grafiek drukt deze besparing uit in EURO (t.o.v.

rechter as). De gebouwen zijn gerangschikt volgens afnemende kostenbesparing. Tenslotte wordt

onderaan de besparing procentueel weergegeven t.o.v. de totale kost van het gebouw voor de

betrokken energie soort.
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Cenergie i.o.v. Infrax

Onderstaande grafiek geeft u een indicatie van het besparingspotentieel voor elektriciteit in uw

gebouwen t.o.v. referentiegroep (zie bijlage 1 voor meer info).

x
Figuur 6: Indicatie besparingspotentieel Elektriciteit in kWh 
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Figuur 7: Indicatie besparingspotentieel Brandstof 2017 in kWh
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Cenergie i.o.v. Infrax

Onderstaande grafiek geeft u een indicatie van het besparingspotentieel voor brandstof (gas 

en/of stookolie) in uw gebouwen t.o.v. referentiegroep (zie bijlage 1 voor meer info).
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Figuur 8: Indicatie besparingspotentieel Water 2017 in m³ 
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Cenergie i.o.v. Infrax

Onderstaande grafiek geeft u een indicatie van het besparingspotentieel voor water in uw

gebouwen t.o.v. referentiegroep (zie bijlage 1 voor meer info).
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BIJLAGE 1: ACHTERGROND INFORMATIE

Score verbruik per oppervlakte: specifiek verbruik (toelichting paragraaf 3.1.)

Besparingspotentieel  (zie paragraaf 3.2.)
x
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Cenergie i.o.v. Infrax

In de tabel onder de grafiek worden de gebouwen beoordeeld aan de hand van de referentie

kengetallen (zie meest rechtse kolom). De beoordeling "Laag" geeft aan dat het berekend kengetal

kleiner dan of gelijk is aan het 25ste percentiel + 1/3 van afstand tot het 50ste percentiel. In geval

van de beoordeling "Hoog" is het berekend kengetal groter dan of gelijk aan het 75ste percentiel

verminderd met 1/3 van de afstand tot het 50 percentiel. Bij beoordeling "Midden" ligt het kengetal

tussen de "Laag" en "Hoog" grenzen.

(1) Primaire energie = elektriciteit * 2,5 + brandstof(2). In dit geval worden geen kosten weergegeven.

Een gebouw met een hoog specifiek verbruik heeft theoretisch en relatief gezien een hoog

besparingspotentieel. Het kan echter gaan om een gebouw met een laag absoluut verbruik

waardoor het besparingspotentieel in absolute cijfers niet hoog zal zijn.

In paragraaf 3.2 wordt een indicatie gegeven van het besparingspotentieel in absolute cijfers. Dit

besparingspotentieel is het verschil tussen het verbruik van het gebouw en een referentieverbruik.

Het referentieverbruik wordt berekend door het 25ste percentiel van de referentiegroep te

vermenigvuldigen met de oppervlakte van het gebouw in kwestie.

Voor deze rangschikking vindt men achtereenvolgens grafieken voor de EPC score (primaire energie

per oppervlakte) en het specifiek verbruik elektriciteit, brandstof en water.

(3) De besparing in EURO is gebaseerd op de benaderende kosten tarieven zoals die voor de respectievelijke gebouwen

toegewezen zijn in eSight.

De grootte van de afwijking in deze grafieken geeft een eerste - kwalitatieve - indicatie van het

besparingspotentieel van de gebouwen. In volgende sectie wordt een meer kwantitatieve

benadering toegelicht.

In de grafieken van paragraaf 3.2 is voor de gebouwen het besparingspotentieel weergegeven,

respectievelijk voor de elementen primaire energie(1), elektriciteit, brandstof(2) en water. De grafiek

toont het potentieel enerzijds m.b.t. verbruik via de balken t.o.v. de linker as en anderzijds m.b.t. de

kost in EURO(3) via de rode lijn t.o.v. de rechter as. De gebouwen zijn gerangschikt van hoog naar

laag voor het besparingspotentieel in EURO. Dit laatste is tevens procentueel vermeld onderaan de

grafiek. 

Het specifiek verbruik wordt bepaald door het jaarlijks verbruik per oppervlakte-eenheid te

berekenen. Het is een goede indicator om na te gaan hoe een gebouw scoort t.o.v. gelijkaardige

gebouwen, d.w.z. gebouwen met dezelfde gebruiksfunctie (referentiegroep). Voor brandstof wordt

gerekend met het gecorrigeerd verbruik. De toegepaste oppervlakte is de geconditioneerde of

verwarmde vloeroppervlakte zoals die in eSight bekend is.

De grafieken in paragraaf 3.1. geven een rangschikking van de gebouwen van hoog naar laag wat

betreft de afwijking naar boven van hun eigen kengetal (weergegeven met de balken) t.o.v. van het

streefcijfer (weergegeven door de rode punten). Het streefcijfer komt overeen met het 25ste

percentiel van de referentiegroep. Dit geeft aan dat 25 % van de gebouwen in de referentiegroep

onder (of op) dit streefcijfer gesitueerd zijn. Zie ook de toelichting bij de referentietabel verder in dit

hoofdstuk. 

Noot:

- Een gebouw wordt enkel opgenomen in de benchmark grafiek indien zowel het verbruik als de

oppervlakte gekend zijn.

- Het streefcijfer kan enkel getoond worden indien de gebouwfunctie gekend en eenduidig is en de

gegevensverzameling statistisch voldoende groot is.

(2) Voor brandstof wordt gerekend met het gecorrigeerd verbruik. 



Referentietabel

Tabel 6: referentietabel kengetallen van gebouwen per gebruiksfunctie.

P25 P50 P75 Aant. P25 P50 P75 Aant. P25 P50 P75 Aant.

Kantoor 35 46 60 125 98 136 178 122 101 143 203 121

Bibliotheek 28 34 55 43 128 158 192 40 62 92 147 42

School: kleuter-middelbaar 13 18 25 504 92 131 180 472 135 216 321 494

School: hogeschool / 

universiteit
22 33 54 10 110 150 197 10 139 175 267 11

Naschools ond. / andere 20-

23°C
16 21 44 28 114 150 205 23 92 151 336 29

Kinderdagverblijf 17 26 44 16 130 172 222 17 198 333 564 18

Psychiatrisch ziekenhuis en 

Rust- en verzorgingstehuis
34 51 70 100 138 179 237 71 523 818 1.153 86

Sport: sporthal 26 33 45 100 108 147 195 91 177 268 428 95

Sport: sporthal + zwembad 87 97 106 9 310 385 483 9 950 2.643 2.659 7

Sport: zwembad 143 189 246 15 675 765 940 14 4.314 5.355 6.206 14

CC / feestzaal 26 38 54 102 99 154 214 98 141 212 317 103

Brandweer 40 57 61 13 138 154 226 13 147 182 239 13

Opslag / werkplaats 18 25 37 40 76 111 184 32 86 163 306 39

Andere functie 26 48 101 39 100 141 176 33 137 345 693 39

Overige 
(2) / / / / / / / / / / / /

Bron: Erbisweb (2012) - eSight (2013)
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Cenergie i.o.v. Infrax

Per energiesoort worden achtereenvolgens de waarden gegeven volgens het 25ste, 50ste en 75ste

percentiel van de betrokken gebouwengroep (het 50ste percentiel (P50) wordt ook mediaan

genoemd). Het 25ste percentiel (P25) geeft aan dat 25 % van de betrokken gebouwen onder (of op)

dit kengetal gesitueerd is. Het 75ste percentiel (P75) geeft aan dat 25 % van de betrokken

gebouwen boven dit kengetal zitten (de 25% meest slecht presterende gebouwen dus). De kolom

"Aant." vermeldt het aantal gebouwen in de gegevensverzameling waarop de berekening gebaseerd

is.

In de onderstaande tabel vindt men een samenvattend overzicht van de kengetallen voor

elektriciteit, brandstof en water per gebouwfunctie die als referentie dienen voor de beoordeling van

de gebouwkengetallen in de voorgaande tabellen en grafieken.

Water

(l/m²)

Gebouw functietype Elektriciteit

(kWh/m²)

Brandstof 
(1)

(kWh/m²)

(1) Het brandstofverbruik werd gecorrigeerd naar een gemiddeld meteorologisch jaar.

(2) Voor een aantal gebruiksfuncties beschikken we over te weinig gebouwen om statistisch zinvolle kengetallen te bepalen.



BIJLAGE 2: RAPPORT PER GEBOUW

In bijlage vindt men de individuele energiejaarrapporten van de afzonderlijke gebouwen.

01. Buitenschoolse opvang 't Fonteintje - geen rapport - pas sinds 4 maanden opgestart

02. Feestzaal De Meersche

03. Gemeentehuis

04. Jeugdheem De Reynaert

05. Kinderdagverblijf Hartendiefjes - geen rapport - gebouw gesloten KDV is verhuisd

06. OCMW Wellen - geen rapport - gebouw is pas recent opgestart

07. Ontmoetingscentrum + bibliotheek

08. Opvanginitiatief

09. Sporthal

10. Technische dienst / Containerpark
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EINDRAPPORT PARTICIPATIETRAJECT 2016-2017 
Toekomstige invulling van kerken in Wellen 

1 Situering plan van aanpak  

1.1 Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk 

Door de toenemende secularisering is het aantal priesters, kerkdiensten en kerkgangers de afgelopen 

decennia fors teruggelopen, waardoor het kerkpatrimonium sterk onderbenut wordt. Daartegenover 

staat dat er in Vlaanderen in de 20ste eeuw meer kerken gebouwd werden dan in alle eeuwen 

voorheen.   

De gemeentebesturen blijven tot nu toe sterk bijdragen aan het onderhoud en de instandhouding van 

de kerkgebouwen. Voor vele (kleine) gemeenten met veel verschillende parochies wegen deze 

budgetten sterk door op de gemeentebegroting.  

De confrontatie tussen de gebruiksfrequentie en de kostprijs verbonden aan de instandhouding en het 

onderhoud van de kerkgebouwen, roept diverse vragen op.  Bijvoorbeeld in hoeverre alle 

parochiekerken nog (uitsluitend) nodig zijn voor hun oorspronkelijke religieuze functie. Sommige 

parochiekerken kunnen misschien de behoefte aan ruimte van andere maatschappelijke actoren 

invullen (multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen). Verder leeft ook de vraag of bepaalde kerken 

wel gerenoveerd dienen te worden indien hun architectonische en maatschappelijke waarde van dien 

aard is dat ze geen significante rol meer spelen in hun omgeving.   

De conceptnota van minister Bourgeois van 24 juni 2011 en het gewijzigde 

eredienstendecreet van 6 juli 2012 gaven de kerkfabrieken de opdracht een meerjarenplanning op 

te maken met als doel de financiële afspraken tussen de gemeente en de kerkfabriek vast te leggen. 

Het parochiekerkenplan vindt zijn oorsprong in deze conceptnota van minister Bourgeois, “Een 

toekomst voor de Vlaamse parochiekerk”.  

Volgens artikel 41 van het eredienstendecreet van 7 mei 2004 moet binnen de zes maanden na de 

installatie van de gemeenteraad een meerjarenplan ingediend worden door de kerkraad. Omdat dit 

in het voorjaar van 2013 diende te gebeuren, achtte minister Bourgeois het in zijn conceptnota uit 

2011 opportuun dat dit meerjarenplan gebaseerd zou zijn op een strategische visie op de toekomst 

van de parochiekerken dat op lokaal niveau in samenspraak tot stand zou komen. In de praktijk was 

die deadline niet haalbaar, wat niet betekende dat er geen toekomstvisie kon opgenomen worden. 

Bovendien kunnen meerjarenplannen gewijzigd worden op basis van actuele parochiekerkenplannen. 

(bron: www.crkc.be ) 

Het parochiekerkenplan kreeg een decretale grond omdat het opgenomen is als voorwaarde voor 

het verkrijgen van subsidies op basis van het onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het 

decreet houdende toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst van 12 juli 2013. 

Het pastoraal plan dient als uitgangspunt om de dialoog aan te vatten met de kerkbesturen, 

centrale kerkbesturen en tenslotte de gemeenten. Dit overleg moet leiden tot het parochiekerkenplan 

waarin al deze partners beschrijven hoe op het grondgebied van de gemeente met dit religieuze 

patrimonium zal omgegaan worden. 

Daarnaast heeft bisdom Hasselt een eigen visie en plan van aanpak opgesteld, waar de 

kerkfabrieken en centrale kerkbesturen rekening mee moeten houden bij de opmaak van hun 

parochiekerkenplan. Uit deze tekst: 

Als basisvisie geldt: de pastorale insteek komt eerst. De bedoeling is om van hieruit een proces op 

gang te zetten, om te komen tot zicht op een beredeneerde aanwending van de infrastructuur van de 

kerkgebouwen in functie van de pastorale opties. Het Bisdom Hasselt geeft in de tekst aan niet blind 

http://www.crkc.be/
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te zijn voor de wijzigende context van Kerk en samenleving. Omzichtig te werk gaan, met nuchterheid 

en realiteitszin, is de boodschap. 

Eerst worden de pastorale krachten gebundeld om een volledig pastoraal aanbod te garanderen 

binnen de federatie. Vanuit dit zicht op het pastorale gebruik van de parochiekerken kan dan 

nagedacht worden over andere functies. Een eerste stap hierin is functie-inbreiding Dat is het 

onderbrengen van pastorale activiteiten die nu in een apart gebouw doorgaan, onder het dak van het 

kerkgebouw. Kerkgebouwen kunnen daarnaast een nevenbestemming krijgen, indien deze in 

overeenstemming is met het religieuze karakter van het gebouw. Onder bepaalde voorwaarden kan, 

na onttrekking aan de eredienst, ook een gedeeltelijke of gehele herbestemming overwogen worden. 

De afbraak van het gebouw kan in sommige gevallen de meest redelijke oplossing zijn. 

In dit gehele proces worden drie fasen voorzien: 

• Pastorale organisatie en planning (als aanzet van een pastoraal plan) 

• Pastoraal gebruik van de kerkgebouwen (deken, federatieteam, kerkfabrieken en centraal 

kerkbestuur werken suggesties uit voor de aanwending van de infrastructuur) 

• Parochiekerkenplan: in overleg met het gemeentebestuur. 

1.2 Parochiekerkenplan van Wellen 

Het parochiekerkenplan (2014-2019) van de gemeente Wellen werd op 24/08/2015 goedgekeurd door 

het bisdom Hasselt. Dit plan werd echter nog niet besproken op de gemeenteraad. Er werden 2 

kerken aangeduid die in aanmerking komen voor herbestemming, maar hierover werd nog niets 

beslist. Er moest dus nog overeenstemming komen tussen de kerkfabrieken en de gemeente.  

In Wellen zijn er 5 kerken besproken in het Parochiekerkenplan. De Sint-Jan Baptistkerk te Wellen zal 

als hoofdkerk behouden worden (voor de eucharistievieringen en doopvieringen). De Sint-Rochuskerk 

te Ulbeek en de Sint-Agathakerk te Berlingen zullen gebruikt worden voor één eucharistieviering per 

weekend en voor bijzondere vieringen. In deze kerken is ook een nevenbestemming mogelijk. De 

kerken van Vrolingen en Herten zijn niet meer in gebruik, en komen dus in aanmerking voor 

herbestemming. 

Hieronder volgt een overzicht van alle kerken in Wellen (en kapel van Oetersloven) met de 

vooropgestelde bestemmingen volgens het parochiekerkenplan. 

Benaming kerk  Eigendom van Erfgoedwaarde  Bestemming volgens 
PKP 

Parochiekerk Sint-Jan 
Baptist van Wellen 

Kerkfabriek 
Beschermd 
Monument 

Hoofdkerk, dagelijkse 

eucharistieviering, 

doopviering/maand 

Huidige parochiekerk 
Sint-Rochus van 

Ulbeek 

Kerkfabriek 

Opgenomen in 

inventaris 

bouwkundig 
erfgoed 

Één 

eucharistieviering/weekend 

en bijzondere vieringen, 
mogelijke nevenbestemming 

Sint-Agathakerk van 

Berlingen 
Gemeente Wellen 

Beschermd 

Monument 

Één 
eucharistieviering/weekend 

en bijzondere vieringen, 

mogelijke nevenbestemming 
Aan deze kerk wordt 
momenteel gewerkt 

Kerk van Vrolingen Kerkfabriek  - 
Niet meer in gebruik,  
(sociale) herbestemming 

(ontwijding) 

Parochiekerk Sint-

Lambertus van Herten 
Gemeente Wellen 

Opgenomen in 

inventaris 

bouwkundig 
erfgoed 

Niet meer in gebruik, 

herbestemming (ontwijding) 
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2 Plan van aanpak  

Op vraag van de gemeente Wellen werkte Stebo een traject uit om samen met de gemeente, de 

kerkbesturen en de inwoners na te denken over mogelijke invullingen van de kerken. Dit onderzoek 

kan het kerkenplan verder verfijnen en scherpstellen.  

Onderstaande proces werd afgelopen jaar afgelegd: 

 

2.1 Overlegmoment 1 met afgevaardigden van kerkbesturen en gemeente op 

28/06/2016 

Op basis van het reeds bestaande kerkenplan werd op 28/06/2016 een gesprek georganiseerd met 

het Bisdom, afgevaardigden uit het Centraal Kerkbestuur en/of kerkfederatie, afgevaardigden uit de 

kerkfabrieken van alle parochies, de pastoor van de parochies, het Centrum voor Religieuze Kunst en 

Cultuur (CRKC), de gemeente en Stebo (de werkgroep).  

 

Het doel van dit overlegmoment was de verwachtingen van alle partijen af te stemmen op elkaar en 

de verdere samenwerking rond het kerkenplan scherp te stellen. 

De agenda van het overlegmoment zag er als volgt uit:  

• Toelichting visie Bisdom door het Bisdom Hasselt 

• Voorstelling en bespreking van plan van aanpak 

• Opmaak kerkenfiches en nulmeting 

• Afspraken rond aan te leveren informatie ter vervollediging van de kerkenfiches: 

• Wie levert welke info? 

• Timing 

• Regeling plaatsbezoeken aan kerken (contactpersonen en contactgegevens) 

2.2 Nulmeting van alle kerken in Wellen tijdens najaar 2016 

De 5 aanwezige kerken werden geïnventariseerd a.d.h.v. een kerkenfiche, opgesteld door Stebo. Deze 

fiches geven onder andere informatie over de voorzieningen in het gebouw, de beschikbaarheid van 

plannen, de aanhorigheden, de bouwfysische toestand, uitrusting, actueel gebruik kerkgebouwen, 

budgettaire gegevens, ligging in het dorp, naburige gebouwen, verkeer, beeldwaarde, lokale 

behoeften, erfgoedstatus en de bereikbaarheid via openbaar vervoer.  

Om deze fiches op te maken werd eerst een plaatsbezoek afgelegd aan alle kerken onder begeleiding 

van de contactpersonen binnen de betreffende kerk. Er kon beroep worden gedaan op de kennis van 

de contactpersonen binnen de kerkfabrieken en de gemeente. Daarnaast kon er ook veel informatie 

verzameld worden uit de inventarisatie van het CRKC en de inventaris bouwkundig erfgoed. Door alle 

informatie samen te leggen werd een redelijk volledig overzicht van de kerkgebouwen bekomen.  
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2.3 Overlegmoment 2 met afgevaardigden van kerkbesturen en gemeente na nulmeting 

op 30/01/2017  

Na de nulmeting werd er een tweede keer samengezeten met de werkgroep om de verzamelde 

informatie te bespreken en te finaliseren. Alle kerkenfiches werden overlopen en ,waar nodig, 
aangevuld door de aanwezigen. Daarnaast werd de mogelijkheid tot inventarisering van het roerend 

erfgoed via Erfgoedplus toegelicht.  
De keuze van de kerkdorpen, waar een workshop zal plaatsvinden, alsook de timing van de 

workshops werd besproken. Er werd geopteerd voor de dorpen Herten en Berlingen, aangezien het 

voorlopige kerkenplan voor deze kerken respectievelijke een herbestemming en een 
nevenbestemming voorzien. 

 

2.4 Participatietraject met inwoners van Herten (03/05/2017) en Berlingen 

(08/05/2017) 

Na een grondige verkenning en het in kaart brengen van het gebruik van de kerken (nulmeting) door Stebo, is 
het essentieel om ook in gesprek te gaan met de inwoners van de verschillende dorpen. Op deze manier 
kunnen breed ideeën verzameld worden. Daarom werden er workshops georganiseerd in Herten en in 
Berlingen 
Naar aanleiding van deze gesprekken denken we tot een breed gedragen visievorming over de (nieuwe) 
invulling van deze kerken te komen. 

 

Er waren twee doelen voor deze bijeenkomst. Ten eerste wilden we te weten komen wat goed wonen 

en leven in beide dorpen betekent. We gingen op zoek naar wat er leeft in het dorp, waarom mensen 
er wonen en wat zij waarderen aan Herten. Daarnaast gingen we ook op zoek naar hoe we Herten 

nog beter kunnen maken voor haar inwoners. Zijn er concrete zaken die volgens de bewoners 
ontbreken? 

Ten tweede gingen we op zoek naar herbestemmingen voor de kerk. Kan het kerkgebouw ook voor 
andere publieke activiteiten gebruikt worden? Voor welke activiteiten is er nood aan ruimte? Hoe zou 
dit georganiseerd kunnen worden?  

2.4.1 Workshop in Herten 

• Wonen in Herten 

Na een kennismakingsgesprek werd er in groepjes nagedacht over het wonen in Herten. 

De deelnemers kregen een lege folder ter promotie van Herten, met de vraag deze zelf te ontwerpen.  

De inwoners konden de troeven van hun dorp verzamelen op de folder, aangevuld met mogelijke 

verbeteringen voor het dorp. Wat ontbreekt er momenteel nog? Wat is er in de omliggende dorpen 

wel, dat je ook naar Herten wil halen? 
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Overzicht sterkten en toekomst van Herten: 

Sterkten Herten Toekomst Herten 

o De ligging van de kerk o 1 buurtbarbecue/jaar-een plek om 
samen te komen 

o Het oorlogsverleden van het dorp: eerste 

Belgische piloot is neergestort in Herten. 
Herdenkingsteen Herten= hart van de 

vluchtroute van de neergestorte piloten 

o Kerk =  multifunctioneel voor kleine 

activiteiten 

o Industrie: meer werkenden dan inwoners o Veiliger verkeer, minder vrachtverkeer 

o Talrijke fruitboeren o Fietscafé  

o Streekproductenwinkel  o Meer parking  

o Samenhorigheid en toch geen sociale 

controle, kleine gemeenschap 

o Slaapplaats voor toeristen 

(max.1/2dagen) 

o Veel politici/oud-burgemeesters in het 
dorp 

 

o Rust en stilte  

o Rustig wonen  

o Landelijk en groen  

o Natuur   

o Herten ≠ herten  

• Toekomstig gebruik van de kerk  

Na het verzamelen van de sterkten en mogelijke verbeteringen voor het dorp werd er nagedacht over 

mogelijke herbestemmingen van de kerk. 

Wat is er nodig om deze ideeën uit te voeren? Willen we een permanente herbestemming of kiezen 

we voor een modulair systeem? Kunnen er verschillende functies ondergebracht worden in de kerk? 

Wat met het aanwezige meubilair en roerend erfgoed? Hoe organiseren we dit? 

Overzicht mogelijkheden toekomstig gebruik van de kerk: 

Herbestemmingsmogelijkheden Randvoorwaarden 

o Lokale vondsten (uit het Stenen Tijdperk) 

herbergen 

o Sanitair: douche en toilet 

o Bezinningsruimte/vrije ruimte 1 centraal 
kunstwerk 

o kitchenette 

o Enerzijds sacrale gebedsruimte, anderzijds 
multifunctionele ruimte 

o Gemeente = verhuurder 

o Afbreken van ‘bijgebouw’ en vervangen 

door een grote glaspartij zodoende het 
uitzicht op de Herckvallei/Broekbeemd 

zichtbaar wordt 

o Kosten van energie per vereniging 

o Vergaderplaats voor de heemkundige kring o Goed onderhoudbaar kerkgebouw 

met een minimum aan kosten 

o Kerstconcerten o Authentieke van de kerk bewaren 

o Plaats voor burgerlijke 

uitvaartplechtigheden 

o Betaalbaarheid 

o Urnebewaarplaats  o Aanwezige kerkuil bewaren 

o Rustpost in het fiets- en wandelnetwerk o Respect voor begraafplaatsen 

o Ontmoetingsplaats   

o Oefenplaats voor startende 
muzikanten/toneel 

 

o Noodopvang (tijdelijk)   

o Slaapruimte voor pelgrims (korte duur)  

o Herbestemming als oefening voor 

architectuurstudenten 
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2.4.2 Workshop in Berlingen  

• Wonen in Berlingen 

Na een kennismakingsgesprek in beide groepen werd er nagedacht over het wonen in Berlingen. 

De deelnemers kregen een lege folder ter promotie van Berlingen, met de vraag deze zelf te 

ontwerpen. De inwoners konden de troeven van hun dorp verzamelen op de folder, aangevuld met 

mogelijke verbeteringen voor het dorp. Wat ontbreekt er momenteel nog? Wat is er in de omliggende 

dorpen wel, dat je ook naar Berlingen wil halen? 

 

Overzicht sterkten en toekomst van Berlingen: 

Sterkten Berlingen Toekomst Berlingen 

o Leven en laten leven  o Zichtbaar maken van het verhaal kasteel-

dorp 

o In harmonie met de natuur o Bronwater 

o Kasteel van Rullingen o Meer rust op zondag 

o Kuuroord Yolande Buekers o Fietspad op de steenweg richting Wellen 

o Wijnhoeve o Behouden van wekelijkse kerkdiensten 

o De Herk o Vergaderruimte 

o De bronnen o Rolstoeltoegankelijkheid van de kerk  

o Fauna & flora o De Herkvallei als natuurgebied is ontsloten 

o Rust o Toerisme (fietsroutenetwerk, vesparoute, 

wandelroutes) met kleinschalige horeca 

o Fruit en bloesems  

o Ligging van de kerk  

o Rijke historische geschiedenis  

o Rust en stilte  

o Rustig verkeer  

o Kleine dorpskern  
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• Toekomstig gebruik van de kerk  

Na het verzamelen van de sterkten en mogelijke verbeteringen voor het dorp werd er nagedacht over 

mogelijke herbestemmingen van de kerk. 

Wat is er nodig om deze ideeën uit te voeren? Willen we een permanente herbestemming of kiezen 

we voor een modulair systeem? Kunnen er verschillende functies ondergebracht worden in de kerk? 

Wat met het aanwezige meubilair en roerend erfgoed? Hoe organiseren we dit? 

 

Overzicht mogelijkheden toekomstig gebruik van de kerk: 

Herbestemmingsmogelijkheden Randvoorwaarden 

o Bezinning in ruime zin (salonconcert, 

kinderkoor, lezingen,…) 

o Sanitair 

o Tentoonstellingsruimte o Kitchenette 

o Vergaderruimte voor seminaries o Gemeente is promotor én verhuurder 

o Vertrek- en verzamelpunt voor 
fietsers/wandelaars 

o Erfgoedwaarde van de kerk moet 
bewaard blijven 

o Vergaderruimte in de sacristie o Respect voor het kerkhof 

o Mogelijkheid om in de kerk iets te drinken 

na de mis 

o Mooie glasramen (geschonken door 

inwoners) zichtbaarder maken 

o Open kerk o Verwarming in de sacristie 

 o Beveiliging/alarm 
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3 Besluit  

Op basis van het doorlopen traject en de gesprekken met inwoners blijven de kerken Sint-Jan 

Baptistkerk te Wellen, Sint-Rochuskerk te Ulbeek en Sint-Agathakerk te Berlingen ingezet voor de 

eredienst.   

Voor de Sint-Agathakerk in Berlingen wordt , naast de functies voor kerkelijke diensten, aan 
volgende nevenbestemmingen gedacht:: bezinning in ruime zin (salonconcert, kinderkoor, 

lezingen,…), tentoonstellingsruimte , vergaderruimte, vertrek- en verzamelpunt voor fietsers en 

wandelaars , mogelijkheid om in de kerk iets te drinken na de mis.  

Voor de parochiekerk Sint-Lambertus van Herten wordt een ontwijding geadviseerd waarna het 

gebouw een multifunctionele invulling kan krijgen in combinatie met een bezinningsruimte. De kerk 
zou kunnen gebruikt worden voor concerten, als vergader- en ontmoetingsplaats, als fietspunt, als 

oefenplaats voor muzikanten theatergezelschappen,….   

De kerk van Vrolingen werd bij besluit van het bisdom dd. 23.05.2017 teruggebracht tot een profaan 

gebruik waardoor het gebouw volledig ter beschikking komt van de eigenaar,  de kerkfabriek Sint-Jan 

de Doper. Samen met de gemeente Wellen zal het gebouw worden afgebroken en het perceel 

bestemd worden voor een project rond sociale huisvesting. 
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4 Bijlagen  
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KERKENPLAN WELLEN 

INVENTARISFICHE 

Deelgemeente: 

   

 

 

 

 

1. IDENTIFICATIE  

1
1

.
1

.

1 

• Parochie 

• Naam van de kerk 

• Adres 

• Deelgemeente 

 

• Sint-Jan Baptist 

• Parochiekerk Sint-Jan-de-Doper/Sint-Jan 

Baptist 

• Dorpsplein 1, 3830 Wellen 

• Wellen 

 • Eigenaar 

• Voorzitter kerkfabriek 

• Huisbewaarder 

• parochiepriester 

• Parochie id (www.kerknet.be) 

 

• Kerkfabriek 

• Stefan Keupers 

• Roos Jacques 

• E.H. Renato Buccolino 

• http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fich
e.php?parochieID=1381  

 

2. GEBOUW 

2.1 Bouwjaar 1172 (Romaanse toren) 

Kerkhof sinds circa 1858 

https://inventaris.onroer
enderfgoed.be/dibe/relic
t/84267 

2.2 beschrijving 

 

Georiënteerd bedehuis, gelegen aan de noordkant 

van het Dorpsplein. Kerkhof, oorspronkelijk rond 
de kerk, sinds circa 1858 ten noorden ervan. 

Romaanse stenen kerk uit de 12de eeuw, 
waarvan de toren bewaard bleef en deels de 
muren van het vier traveeën tellende schip.  

De plattegrond beschrijft een heden ingebouwde 

westtoren met rechthoekige kapel en portaal aan 
de zuidzijde en een doopkapel – heden 

stookplaats – met vijfzijdige sluiting aan de 

noordzijde; driebeukig schip van drie traveeën 
van ongelijke afmetingen en koor van drie rechte 

traveeën en driezijdige sluiting, aan de noordzijde 
geflankeerd door een vijfzijdige kapel met 

driezijdige oostelijke sluiting en aan de zuidzijde 

door een rechthoekige kapel van twee traveeën 
met aansluitende huidige sacristie van één travee 
met driezijdige sluiting.  

https://inventaris.onroer
enderfgoed.be/dibe/relic
t/84267  

WELLEN 

 

http://www.kerknet.be/
http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1381
http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1381
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84267
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84267
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84267
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84267
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84267
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84267
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Gotisch koor met Brabantse invloed circa 1440 

opgetrokken uit mergelsteen op hardstenen 
sokkel.  

Vier –niet beschermde– hoekkapellen van 1927-
1930, sacristie en bergplaats van 1930 van 

zandsteen op een sokkel van breuk- en hardsteen 
en met gelijkaardige afwerking.  

Vierzijdige ruimte onder de toren, met kruisgewelf 
op rondbogige muraalbogen; rechthoekige 

muuropening ten zuiden, rondboogdeur ten 
noorden. Schip met pseudo-basilicale opstand.  

2.3 Bouwgeschiedenis 

 

De romaanse toren werd gebouwd omstreeks 

1172. In de 15de eeuw werden het koor en de 
linker zijbeuk bijgebouwd. De kruisbeuken 

dateren van de periode van 1492 tot 1522. In 
1550 werd de rechterzijbeuk bijgebouwd. De kerk 

werd geklasseerd in 1936. Het geheel heeft 

romaanse, gotische en neo-gotische bouwstijlen. 

http://www.odis.be/herc
ules/search2.php?search
Method=simple&search=
wellen&controlid=2&enti
ty=OBJ  

2.4 Interieur Na 1975 bepleisterd en beschilderd interieur. 

Romaanse gedeelten van de middenbeuk (muren 

en pijlers) van silex; de gotische elementen 
waaronder spitsbogen, half- of driekwartzuilen, 

colonnetten, kraagstenen en gewelfsleutels van 
mergel; de gewelven van baksteen. De eerste 

twee traveeën van het schip vertonen sporen van 
blinde Romaanse rondboogvensters. Opstand van 

het schip geritmeerd door spitsboogvormige 

scheibogen op pijlers met imposten en ten 
oosten, bij de overgang met het koor, met 

hoekbanden; rondboogvormige scheibogen in de 
derde travee. Middenbeuk overwelfd met 

stergewelven uitlopend op deels van florale 

motieven voorziene kraagstenen en colonnetten 
(oostzijde van de tweede en westzijde van de 

derde travee). Half- of driekwartzuilen, die de 
pijlers flankeren, dragen de spitsboogvormige 

gordelbogen. Zijbeuken overwelfd met 

stergewelven uitlopend op gelijkaardige 
kraagstenen, schalken, kwartzuilen en –pijlers. 

Spitsboogvormige gordelbogen, veelal rustend op 
half- of driekwartzuilen. De dikkere buitenmuren 

van de derde travee van de zijbeuken verraden 
een oudere Romaanse kern van silex.  

Gewelfsleutels over het gehele schip, deels 
beschadigd, deels gesculpteerd en voorzien van 

florale motieven, drie engelenfiguren in de derde 
travee van de middenbeuk en één mascaron met 

Sint-Janshoofd in de derde travee van de 

zuidelijke zijbeuk. Kruisribgewelven boven het 
hoger gelegen koor en straalgewelf boven de 

sluiting , rustend op bundelpijlers. Blind drielobbig 
maaswerk onder de spitsboogvensters. 

Gewelfsleutel met voorstelling van het Lam Gods. 

 

http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=wellen&controlid=2&entity=OBJ
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=wellen&controlid=2&entity=OBJ
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=wellen&controlid=2&entity=OBJ
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=wellen&controlid=2&entity=OBJ
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=wellen&controlid=2&entity=OBJ
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Vier recente hoekkapellen overkluisd met net-, 

straal- en kruisgewelven.  

2.5 Recente 

renovaties 

Circa 1971 restauratiewerken aan de toren.  

Circa 1993 herstellingswerken en 

restauratiewerken (binnenschilderwerk).  

In 1994-1997, globale restauratie naar ontwerp 

van de architect P. Stevens (Hasselt). 

 

2.6 Globale 

afmetingen 

Hoofdbeuk: 21,82m x 18,35m 

Zijbeuken: 

Koor: 11,03m x 5,33m 

Sacristie: 4,67m x 4,45m 

Oksaal: 5,70m x 2,96m 

Portaal: 4,41m x 4,44m 

Koffiehoek : 6,00m x 6,46m 

 

2.7 Liggingsplan 

Orthofoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Beschikbare 

plannen 

☒ Digitaal     

☐ papier/kalk     

 

☒ grondplannen  

☐ gevels  

☐ doorsneden  

☐ Opmeting  

Opmetingsplannen 
beschikbaar bij architect 

Rik Maurissen 
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2.9 Foto’s 

• Exterieur 

• Omgeving 

• Interieur 

• Relevante 

details 
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3. NEVENRUIMTEN EN AANHORIGHEDEN 

3.1 Sacristie 

• Ruimten 

• Oppervlakte 

• Toegankelijkhei
d 

• Uitrusting 

• Beschrijving 

- Geen sanitair aanwezig, sanitair van het 
ontmoetingscentrum wordt gebruikt 

- Lavabo met warm water 

- Oppervlakte van 20,78m² 

 

3.2 Toren 

• toegankelijkhei

d 

• klok 

• beschrijving 

- toren is toegankelijk 

- 3 klokken aanwezig 
 

3.3 Kerkhof 

 

☒ In gebruik 

Beschrijving: oude kerkhof (in eigendom 
van de gemeente), goed onderhouden, 2de 

en recent kerkhof op Zonneveldweg 

 

3.4 Overige 

bijgebouwen 

 

Neogotische Ursulinnenkapel 

 

https://inventaris.onroeren
derfgoed.be/erfgoedobjecte
n/84268  

3.5 Pastorij/kapelanij 

 

☒ In gebruik 

Huidige functie: parochiesecretariaat en 

woning pastoor 

Eigenaar: kerkfabriek 

Beschrijving: Achterin gelegen ten 

zuidwesten van de kerk. Gebouwd in 1848-
50 onder het pastoraat van W. Broux en H. 

Pluymaekers. Gerestaureerd in 1911 door 
Gelissen. Rechts van de pastorie lag de 

schuur van de oude pastorie (1726-28), die 

een leembouw verving. De schuur werd in 
de 19de eeuw afgebroken en in 1998 

vervangen door de gemeentelijke feestzaal 

De Meersen. 

 

https://inventaris.onroeren
derfgoed.be/erfgoedobjecte
n/32532  

 

3.6 Afsluitingen ☐metselwerk   

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84268
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84268
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/84268
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/32532
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/32532
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/32532
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 ☐ hekwerk 

☐ hagen 

beschrijving: geen afsluiting aanwezig, kerk 

midden van plein gelegen 

3.7 Open ruimte 

 

☐ Grasveld 

☒ Aanplantingen 

☒ verharding 

Beschrijving: verharding aanwezig rondom 
kerk. Aan linkergevel enkele struiken 

aanwezig. 
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4. BOUWFYSISCHE TOESTAND 

4.1 Stabiliteit 

• Scheuren 

• Verzakkingen 

• … 

Scheuren zichtbaar t.h.v. boog rechts van 

het koor en gewelf. 

 

4.2 Dak en toren 

• Dakbedekking 

• Houtconstructie 

• Doorbuiging 

• afwatering 

• … 

Lekkage aan dak werd recentelijk 

hersteld.  

 

4.3 Vochtproblemen 

• Capillair 

• Doorslaand vocht 

• Waterinsijpeling 

• … 

Opstijgend vocht aanwezig in 

buitenmuren 
 

4.4 Gevelelementen 

• Ramen 

• glaswerk 

• gevelsteen 

• ornamenten 

• … 

Glaswerk en ramen in goede staat  

4.5 Afwerking 

• Pleisterwerken 

• Schilderwerken 

• Ornamenten 

• Vloeren 

• … 

Pleister- en schilderwerken in slechte 
staat. Dit wordt hersteld tijdens 

interieurrestauratie.  

 

4.6 Technische uitrusting 

• Verwarming 

• Verlichting 

• Elektriciteit 

• Geluidsinstallatie 

• Alarminstallatie 

• sanitair 

• Water 

• Riolering 

- Verwarming: mazoutketel met 

luchtverwarming (roosters) 

- Verlichting en elektriciteit zijn ok 
- Geluidsinstallatie wordt verbeterd 

tijdens interieurrestauratie 
- Alarminstallatie aanwezig 

- Geen sanitair 

- Water aanwezig in sacristie 
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5. ACTUEEL GEBRUIK 

5.1 Erediensten 

• Welke? 

• Wanneer? 

Dagelijks eucharistieviering  
- Doopviering: maandelijks 

- Catecheselessen eerste communicanten 

- 2 x/jaar misviering van school 

 

5.2 openingsuren 

    buiten eredienst 

Dagelijks geopend   

5.3 Capaciteit 

 

☒ stoelen – aantal: 410        

☐ banken – aantal/zitplaatsen: 

 

 

5.4 Andere activiteiten 

     (behalve erediensten) 

• Welke? 

• Frequentie 

• gebruikers 

- Sporadisch kerstconcerten t.v.v. 
- Opluisteren van harmonie 

 

 

5.5 Huisreglement 

        Voor activiteiten 

 

Niet aanwezig, ad hoc  

5.6 Budgettaire gegevens 

• jaarrekening 
o exploitatietotaal 

o exploitatietekort 

• investeringen 

  

5.7 Geplande ingrepen 

• Welke werken? 

• Budget 

• Begrotingsjaar 

Interieurrestauratie en restauratie van het 
dak staan gepland. Architect is momenteel 

bezig met het dossier. Startdatum is nog 

onduidelijk. 
Door de architect wordt ook een beheersplan 

opgemaakt, waarin o.a. de opmaak van een 
historische nota en de inventarisatie van 

(onroerend) erfgoedelementen zijn 
opgenomen. 

 

5.8 Voorlopige prioritering 

volgens het kerkenplan 

Centrale kerk, centrale plaats voor 

gemeenschappelijke activiteiten 
Enkel gebruikt voor erediensten 

Neo-gotische kapel is multifunctionele (= 

afgebakende culturele activiteiten) plaats van 
de gemeente. Een huisreglement is 

aanwezig.  
Parochiesecretariaat blijft gehuisvest in de 

pastorie 
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6. OMGEVINGSANALYSE 

6.1 ligging tov dorp 

 

Centraal gelegen, op het dorpsplein  

6.2 Omringende bebouwing 

 

Vrijstaande kerk op plein, met 

naastliggende parking en park. Kerkhof 

ligt aan overzijde van het plein.  

 

6.3 Overige gebedsruimten 

in deelgemeente 

• Kapel, klooster, 
rusthuis, … 

• capaciteit 

 

Ursulinnenkapel, eigendom van de 

gemeente. 

Gebruikt voor recepties, burgerlijke trouw 

https://inventaris.onroere
nderfgoed.be/dibe/relict/8
4268  

6.4 Naburige publieke 
gebouwen/gebruiks-

ruimten 

• Welke 

• Gebruik 

• Afstand tot kerk 

Bibliotheek  
Gemeentehuis 

Politie 
OCMW 

Horeca/handel 

Zaal De Meersche 
School  

Ursulinnenkapel 

 

6.5 Verkeer 

• Verkeersdrukte 

• verkeersveiligheid 

Verkeersdrukte tijdens ochtend- en 
avondpiekuren school. Parkeerproblemen 

als gevolg. 

 

6.6 Beeldwaarde 

• Ruimtelijk 

• Betekenis voor 

dorp 

Dagelijkse toegankelijkheid van kerk is 

belangrijk voor de inwoners. (=sociale 

controle) 

 

 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84268
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84268
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84268
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7. ERFGOEDSTATUS 

7.1 Onroerend erfgoed 

 

Wettelijk beschermd monument 

      ☒ Geheel 

      ☐ Gedeeltelijk:  

     sedert: 1936 

☐ In beschermd dorpsgezicht/landschap 

     Naam: 

     Sedert: 

☒ opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84267  

☒ Monumenten in nabijheid: 

- Ursulinnenkapel 

- Hoeve met losse bestanddelen 

- Oorlogsmonument  

☒ Toeristisch belang: tijdens voorjaar (bloesems) 

 

   

7.2 Roerend erfgoed 

• Objecten 

• Meubilair 

• orgel 

☒ Inventaris beschikbaar 

Omschrijving: foto-inventaris KIK-IRPA van 1990(niet 

up-to-date) 

 

 

7.3 Immaterieel 

erfgoed 

• tradities 

• feesten 

• processies 

 

- parochiefeest met receptie 

- communie, vormsel, doop, … 

 

 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84267
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8. BEREIKBAARHEID 

8.1 Openbaar vervoer 

• lijnen 

• haltes 

 

De kerk is goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Er stoppen 

verschillende buslijnen vlakbij de kerk: 

- belbus 
- lijn 38(Hasselt-Borgloon) 

- lijn 3 (Hasselt-Heers) 

- lijn 23a (St-Truiden-Tongeren) 

Er zijn 2 bushaltes vlakbij gelegen: 

- halte Wellen Klooster 

- halte Wellen Gemeentehuis 

 

8.2 Parkeergelegenheid 

• Op eigen terrein 

• Op openbaar 

domein 

Parkeermogelijkheden op Dorpsplein   

8.3 Toegankelijkheid 

• Rolstoel 

• Leveringen 

• … 

Toegankelijkheid voor rolstoelgebruiker 

via zij-ingang 
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9. GESCHIKTHEID VOOR GEDEELDE/ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN 

9.1 Opdeelbaarheid 

• Religieuze/niet-
religieuze ruimte 

• Toegangen 

• Bergplaats 

• … 

 

- Ruimte rechts van inkom wordt 
momenteel gebruikt als koffie-

/receptieruimte.  

 

9.2 Uitrusting 

• sanitair 

• verwarming 

• verlichting 

• keuken 

• bergplaats 

• … 

 

  

9.3 Beveiliging 

• Afsluitbaarheid 

• alarm 

 

  

9.4 Ruimtelijke kwaliteit 

 

  

9.5 Bereikbaarheid 
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10. LOKALE BEHOEFTEN 

10.1 Sociaal-culturele activiteiten 

• ontmoetingsruimte 

• ontvangstruimte 

• verenigingen 

• jeugdwerking 

• sport 

• … 

Aanwezig in Wellen  

10.2 Sociaal beleid 

• Sociale woningen 

• Gemeenschapsdiensten 

• … 

  

10.3 Commerciële activiteiten 

• Diensten 

• Handel 

• Horeca 

• Kantoren 

• Galerie 

• Atelier 

• … 
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11. SOAR-ANALYSE 

Sterkten (S) 

• centrale ligging 
• Beschermd Monument 

• toegankelijkheid rolstoelgebruikers 
• goede bereikbaarheid openbaar vervoer 

• aantrek toeristen tijdens bloesems 

• parking  
• open kerk 

• aanwezigheid water 
• grote en open ruimte 

• oude kerkhof vlakbij, nieuwe kerkhof 

Zonneveldweg 
 

Opportuniteiten (O) 

• opdeelbaarheid van de hoofdruimte  
 

Ambities (A) 
• interieurrestauratie en restauratie van het 

dak 

• inventarisatie mogelijk voor roerend erfgoed 
met ondersteuning van Erfgoedplus 

(Provincie Limburg) 
• voorzien in aanwezigheid van sanitair i.f.v. 

eventueel nevenbestemming 

Resultaten (R) 
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KERKENPLAN WELLEN 

INVENTARISFICHE 

Deelgemeente: 

   

 

 

 

 

1. IDENTIFICATIE  

1
1

.
1

.

1 

• Parochie 

• Naam van de kerk 

• Adres 

• Deelgemeente 

Sint-Rochus 
Parochiekerk Sint-Rochus 

Ulbeekstraat 32 
Ulbeek 

 • Eigenaar 

• Voorzitter kerkfabriek 

• Huisbewaarder 

• Parochiepriester 

• Parochie id (www.kerknet.be) 

 

Kerkfabriek 

Theo Govaerts 
Freddy Hamonts (patrimoniumbeheerder Ulbeek) 

E.H. Renato Buccolini 

http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?
parochieID=1363  

 

2. GEBOUW 

2.1 Bouwjaar 1937  

2.2 Beschrijving 

 

De oude kerk is in 1937-38 vervangen door een, 
meer ten noordwesten gelegen, nieuwe zaalkerk 

van baksteen en beton, op een sokkel uit 
kwartsiet, naar ontwerp van architect K. Gessler 

(Maaseik). Algemene opvatting en vormgeving 

passend in de kerkarchitectuur van het 
interbellum: omzetten van traditionele elementen 

in een vernieuwde context; naast de dominerende 
baksteenbouw wordt beroep gedaan op het 
moderne beton voor structurele onderdelen. 

De plattegrond van de georiënteerde nieuwe kerk 

beschrijft een narthex, een middenbeuk van acht 
traveeën, een aangebouwde noordwesttoren 

tegen de noordelijke zijgevel, een inspringend 

koor van één rechte travee met vlakke sluiting en 
twee zuidelijke sacristieën.  

Noordwesttoren van vier geledingen, onder 
overstekend tentdak (mechanische pannen).  

Spitsboogdeur aan de zuidzijde.  

https://inventaris.onroer
enderfgoed.be/dibe/relic

t/84237  

ULBEEK 

 

http://www.kerknet.be/
http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1363
http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1363
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84237
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84237
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/84237
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Schip onder zadeldak (mechanische pannen). 

Lager koor onder zadeldak (mechanische 
pannen); gelijkaardige kapelgevel met 

rechthoekig drielicht als bij het schip.  

2.3 Bouwgeschiedenis Recente Interbellumkerk, gebouwd in 1937-1938 

Zaalkerk  

 

2.4 Recente 

renovaties 

Goten werden recentelijk geverfd.  

2.5 Globale 

afmetingen 

Hoofdbeuk:12,04m x 26,90m (x9,80m hoogte) 

Zijbeuken: Links: 2,84m x 2,82m  

                   Rechts: 2,92m x 1,48m 

Koor: 6,74m x 5,78m 

Sacristie: 5,00m x 4,19m en 4,20m x 2,51m 

Oksaal: 3,33m x 3,85m en 12,20m x 3,12m 

Portaal: 

 

2.6 Liggingsplan 

Orthofoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Beschikbare 

plannen 

☐ Digitaal     

☐ papier/kalk     

 

☐ grondplannen  

☐ gevels  

☐ doorsneden  

☐ Opmeting  

 detailplannen 
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2.9 Foto’s 

• Exterieur 

• Omgeving 

• Interieur 

• Relevante 

details 
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3. NEVENRUIMTEN EN AANHORIGHEDEN 

3.1 Sacristie 

• Ruimten 

• Oppervlakte 

• Toegankelijkheid 

• Uitrusting 

• Beschrijving 

- 2 ruimtes aanwezig 

- Toegangsdeur langs rechterzijgevel 
- Sanitair: 1 toilet aanwezig, 

verbonden aan de sacristie (niet 
publiek) 

 

3.2 Toren 

• toegankelijkheid 

• klok 

• beschrijving 

- Toren bereikbaar via ladders 
- Klokken aanwezig 

- 3 of 4 niveaus in toren 

 

 

3.3 Kerkhof 

 

☒ In gebruik 

Beschrijving: de oude kerk werd 

herbestemd naar begraafplaats. Het is 
een uitbreiding op het bestaande 

omliggende kerkhof. 

 

3.4 Overige bijgebouwen 

 

Gelijkaardig parochiezaaltje ten noorden 
van de kerk; rondboogvormige 

muuropeningen. Interieur: typische 

overkluizing door middel van een spits 
tongewelf van baksteen op betonnen 

gordelbogen. Keuken werd recent 
vernieuwd. Gebruikt voor vergaderingen 

parochiale organen, verengingen (KVLV, 
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OKRA), koffietafels en feesten 

(communie, wijkfeesten) 

3.5 Pastorij/kapelanij 

 

☐ In gebruik 

Huidige functie: staat momenteel leeg. 
Verkocht aan de HH om 4 sociale 

appartementen te creëren en 
gemeenschapslokaal voor o.a. 

Heemkundige kring (gedeelte archief). 

Bouwaanvraag wordt binnen korte 

termijn verwacht op de gemeente.   

https://inventaris.onroere
nderfgoed.be/dibe/relict/3
2589  

 

3.6 Afsluitingen 

 

☐metselwerk  

☐ hekwerk 

☒ hagen en afspanning 

beschrijving: 

 

3.7 Open ruimte 

 

☒ Grasveld 

☐ Aanplantingen 

☒ verharding 

Beschrijving: vooraan kerk is gedeelte 

verhard (parking, rondom kerk is 
grasveld aanwezig. Dit wordt 

onderhouden door de gemeente. 

 

 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32589
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32589
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32589
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4. BOUWFYSISCHE TOESTAND 

4.1 Stabiliteit 

• Scheuren 

• Verzakkingen 

• … 

  

4.2 Dak en toren 

• Dakbedekking 

• Houtconstructie 

• Doorbuiging 

• afwatering 

• … 

- Betonrot aan dakoversteek toren  

4.3 Vochtproblemen 

• Capillair 

• Doorslaand vocht 

• Waterinsijpeling 

• … 

- Opstijgend vocht t.h.v. betonnen 

pilaren 
- Insijpelend vocht aan pilaar t.h.v. 

biechtstoel 

 

4.4 Gevelelementen 

• Ramen 

• glaswerk 

• gevelsteen 

• ornamenten 

• … 

- Barsten in enkele glas-in-loodramen  

4.5 Afwerking 

• Pleisterwerken 

• Schilderwerken 

• Ornamenten 

• Vloeren 

• … 

  

4.6 Technische uitrusting 

• Verwarming 

• Verlichting 

• Elektriciteit 

• Geluidsinstallatie 

• Alarminstallatie 

• sanitair 

• Water 

• Riolering 

- Verwarming werd recentelijk 

geoptimaliseerd, gasketel uit jaren 90. 

- Geluid: 2 micro’s, waarvan onderlinge 
omschakeling niet optimaal is 

- Geen alarminstallatie 

- 1 kraan in kerk 
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5. ACTUEEL GEBRUIK 

5.1 Erediensten 

• Welke? 

• Wanneer? 

- Eucharistieviering elke zaterdag 17u 
- Hoofdtoegang enkel gebruikt bij 

begrafenissen  

- Begrafenisviering 
- Huwelijksviering 

- Doopviering 

 

5.2 openingsuren 

    buiten eredienst 

Op vraag en op Open Monumentendag  

5.3 Capaciteit ☒ stoelen – aantal:  ±210       

☐ banken – aantal/zitplaatsen: 

 

5.4 Andere activiteiten 

     (behalve erediensten) 

• Welke? 

• Frequentie 

• gebruikers 

- Tentoonstelling   

5.5 Huisreglement 

        Voor activiteiten 

/  

5.6 Budgettaire gegevens 

• jaarrekening 
o exploitatietotaal 

o exploitatietekort 

• investeringen 

•  

  

5.7 Geplande ingrepen 

• Welke werken? 

• Budget 

• Begrotingsjaar 

- Verfwerken (±2.000 €)  

5.8 Voorlopige prioritering 

volgens het kerkenplan 

Enkel gebruikt voor erediensten, één 

eucharistievering/weekend en eventuele 

bijzondere vieringen. 

De parochiezaal in Ulbeek blijft gebruikt als 

vergaderruimte voor de kerkfabriek. 
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6. OMGEVINGSANALYSE 

6.1 ligging tov dorp 

 

Gelegen binnen de dorpskern, vlakbij 

oude kerk en dorpsplein 

 

6.2 Omringende bebouwing 

 

Vrijstaande woningen rondom kerk  

6.3 Overige gebedsruimten 

in deelgemeente 

• Kapel, klooster, 

rusthuis, … 

• capaciteit 

 

Herbestemde oude kerk als begraafplaats  

6.4 Naburige publieke 

gebouwen/gebruiks-

ruimten 

• Welke 

• Gebruik 

• Afstand tot kerk 

- Parochiezaal 

- School 
 

 

6.5 Verkeer 

• Verkeersdrukte 

• verkeersveiligheid 

  

6.6 Beeldwaarde 

• Ruimtelijk 

• Betekenis voor 

dorp 

Symboolwaarde mede door relikwie van 

St-Rocchus (1622) 
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7. ERFGOEDSTATUS 

7.

1 

Onroerend 

erfgoed 

 

Wettelijk beschermd monument 

      ☐ Geheel 

      ☐ Gedeeltelijk:  

     sedert:  

☐ In beschermd dorpsgezicht/landschap 

     Naam: 

     Sedert: 

☒ opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32589  

☒ Monumenten in nabijheid: 

- Sint-Rochuskerk en begraafplaats 

- Voormalige brouwerij Hayen 

☐ Toeristisch belang 

 

   

7.

2 

Roerend 

erfgoed 

• Objecten 

• Meubilair 

• orgel 

☒ Inventaris beschikbaar 

Omschrijving: 

- Pijporgel aanwezig van 1938, in slechte staat. 

- Relikwie H.Rochus (1522) 
- Schilderij op paneel leven van H. Rochus (1617) 

- Maria ten hemel opgenomen met 
H.Drievuldigheid eind 17e eeuw 

- Verschillende handgeborduurde kazuifels 
- Zilveren kelken meestal van Hasseltse meesters 

- Zilveren reliekhouder beeltenis H. Rochus 

- Twee schilderijen op paneel 

- Romaanse doopvont 

http://giselbert.limb

urg.be/orbeon/spil-
edit/secure/search 

jsessionid=D2044DF

9B48C11F29418E16

2CFC215C7   

7.

3 

Immaterieel 

erfgoed 

• tradities 

• feesten 

• processie

s 

 

- Misviering ter verering relikwie (vroeger 

ommegang) 

 

 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32589
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8. BEREIKBAARHEID 

8.1 Openbaar vervoer 

• lijnen 

• haltes 

 

Aan de halte Ulbeek Kerk stopt slecht 1 

belbus Alken-Wellen (700) 

 

8.2 Parkeergelegenheid 

• Op eigen terrein 

• Op openbaar 

domein 

Parking t.o.v. kerk (terrein gemeente en 

kerkfabriek) 50-tal plaatsen 
 

8.3 Toegankelijkheid 

• Rolstoel 

• Leveringen 

• … 

Er is een verplaatsbaar hellend vlak 
aanwezig dat bij gelegenheid wordt 

gebruikt. 

Leveringen gebeuren via sacristie. 

 

 

9. GESCHIKTHEID VOOR GEDEELDE/ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN 

9.1 Opdeelbaarheid 

• Religieuze/niet-
religieuze ruimte 

• Toegangen 

• Bergplaats 

• … 

 

  

9.2 Uitrusting 

• sanitair 

• verwarming 

• verlichting 

• keuken 

• bergplaats 

• … 

 

  

9.3 Beveiliging 

• Afsluitbaarheid 

• alarm 

 

  

9.4 Ruimtelijke kwaliteit 

 

  

9.5 Bereikbaarheid 
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10. LOKALE BEHOEFTEN 

10.1 Sociaal-culturele activiteiten 

• ontmoetingsruimte 

• ontvangstruimte 

• verenigingen 

• jeugdwerking 

• sport 

• … 

  

10.2 Sociaal beleid 

• Sociale woningen 

• Gemeenschapsdiensten 

• … 

  

10.3 Commerciële activiteiten 

• Diensten 

• Handel 

• Horeca 

• Kantoren 

• Galerie 

• Atelier 

• … 

  

 

11. SOAR-ANALYSE 

Sterkten (S) 

• wekelijkse misdiensten en vieringen 
• niet-kerkelijk gebruik: tentoonstelling 

• gelegen binnen dorpskern 

• symboolwaarde door relikwie 
• aantrek herbestemde kerk 

• staat op inventaris bouwkundig erfgoed 
• inventaris roerend erfgoed aanwezig 

• aanwezigheid sanitair (niet publiek) 

• aanwezigheid water 
• nabijgelegen parochiezaaltje, gebruikt voor 

koffietafels en feesten,... 
• parking t.o.v. kerk 

Opportuniteiten (O) 

• ontmoetingsruimte in pastorij 
 

Ambities (A) 

• herstellen van betonrot t.h.v dakoversteek, 
inspectie aanvragen bij Monumentenwacht 

• aanpakken van vochtproblemen 

Resultaten (R) 

• Verfwerken (±2.000 €) 

 

  



Eindrapport participatietraject kerken in Wellen 11/09/2017  36 

KERKENPLAN WELLEN 

INVENTARISFICHE 

Deelgemeente: 

   

 

 

 

 

1. IDENTIFICATIE  

1
1

.
1

.

1 

• Parochie 

• Naam van de kerk 

• Adres 

• Deelgemeente 

 

Sint Agatha 
Sint-Agathakerk 

Berlingenstraat 2 
Berlingen 

 • Eigenaar 

• Voorzitter kerkfabriek 

• Huisbewaarder 

• parochiepriester 

• Parochie id (www.kerknet.be) 

 

Gemeente Wellen 

Neven Margaretha 
/ 

E.H. Renato Buccolini 

http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php
?parochieID=1144  

 

2. GEBOUW 

2.1 Bouwjaar 13de eeuw   

2.2 Beschrijving 

 

De georiënteerde kerk is gelegen op een 
opgehoogde heuvel en omgeven door een 

ommuurd kerkhof, met hardstenen pijlers 
waartussen een smeedijzeren hek. Het bedehuis 

is in het centrum van het dorp gesitueerd, vlakbij 
en ten noordwesten van de Herk.  

De plattegrond beschrijft één beuk van drie 
traveeën, met ingebouwde westtoren, geflankeerd 

door een doopkapel ten noorden en een ruimte 
met trap ten zuiden, een inspringend koor van 

één rechte travee met driezijdige sluiting en een 

sacristie aan de rechter koorzijde.  

https://inventaris.onro
erenderfgoed.be/dibe/r

elict/32569  

2.3 Bouwgeschiedenis 

 

Gotische parochiekerk met neogotische 

aanpassingen. Er is een opvallende contrast in 

bouwmaterialen en ouderdom: het gotische koor 
uit de 13de-14de eeuw is gebouwd in natuursteen 

en het neogotische schip uit 1851-1865 in 

baksteen. 

http://www.odis.be/her

cules/search2.php?sear

chMethod=simple&sear
ch=berlingen&controlid

=2&entity=OBJ  

2.4 Interieur Bepleisterd en beschilderd interieur. Schip met 

kruisribgewelven op schalken voorzien van 
bladwerkkapitelen; spitsboogvormige 

muraalbogen. Spitsboogvormige triomfboog. Koor 

 

BERLINGEN 

 

http://www.kerknet.be/
http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1144
http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1144
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32569
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32569
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32569
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=berlingen&controlid=2&entity=OBJ
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=berlingen&controlid=2&entity=OBJ
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=berlingen&controlid=2&entity=OBJ
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=berlingen&controlid=2&entity=OBJ
http://www.odis.be/hercules/search2.php?searchMethod=simple&search=berlingen&controlid=2&entity=OBJ
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overkluisd door middel van stergewelf en 

straalgewelf boven de sluiting; schalken zoals in 
het schip.  

2.5 Recente 

renovaties 

1980-1984, herstellingswerken door architect 

P.Stevens 

Momenteel restauratiewerken bezig, einde 

voorzien december 2017 

 

2.6 Globale 

afmetingen 

Hoofdbeuk: 9,03m x 12,26m x 8,97m(VH) 

Zijbeuken:/ 

Koor:7,82m x 6,00m 

Sacristie: 4,95m x 3,12m x 5,22m (VH) 

Oksaal: niet kunnen opmeten 

Portaal: 2,95m x 3,49m x 2,92 m(VH) 

Overige:  

 

2.7 Liggingsplan 

Orthofoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Beschikbare 

plannen 
☐ Digitaal     

☒ papier/kalk     

 

☒ grondplannen  

☒ gevels  

☒ doorsneden  

☒ Opmeting  

Beschikbaar bij de 

gemeente 
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2.9 Foto’s 

• Exterieur 

• Omgeving 

• Interieur 

• Relevante 

details 
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3. NEVENRUIMTEN EN AANHORIGHEDEN 

3.1 Sacristie 

• Ruimten 

• Oppervlakte 

• Toegankelijkheid 

• Uitrusting 

• beschrijving 

Één ruimte 

Geen sanitair aanwezig 

Toegang via het koor 

 

3.2 Toren 

• toegankelijkheid 

• klok 

• beschrijving 

Toegankelijk via trap 

2 klokken aanwezig 

 

3.3 Kerkhof 

 

☒ In gebruik 

Beschrijving: ommuurd kerkhof, met 

hardstenen pijlers waartussen een 

smeedijzeren hek 

Beschermd dorpsgezicht, inventaris 

landschappelijke erfgoed 

https://inventaris.onroere
nderfgoed.be/erfgoedobje
cten/134388  

3.4 Overige bijgebouwen 

 

/  

3.5 Pastorij/kapelanij 

 

☐ In gebruik 

Huidige functie: niet aanwezig 

 

3.6 Afsluitingen 

 

☒metselwerk  

☒ hekwerk 

☐ hagen 

beschrijving: bakstenen metselwerk 
langs Berlingenstraat met hek, 

gespannen draad langs de Bronstraat 

 

3.7 Open ruimte 

 

☐ Grasveld 

☐ Aanplantingen 

☒ verharding 

Beschrijving: kiezelpaden doorheen 

kerkhof 

 

 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134388
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134388
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/134388
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4. BOUWFYSISCHE TOESTAND 

4.1 Stabiliteit 

• Scheuren 

• Verzakkingen 

• … 

Restauratiewerken momenteel bezig. 
Einde van werken zijn voorzien tegen 

einde 2017. 

Dak gevels, kerkmuur en glasramen 

worden gerestaureerd. 

 

4.2 Dak en toren 

• Dakbedekking 

• Houtconstructie 

• Doorbuiging 

• afwatering 

• … 

  

4.3 Vochtproblemen 

• Capillair 

• Doorslaand vocht 

• Waterinsijpeling 

• … 

De buitenmuren vertonen opstijgend 

vocht. 

 

4.4 Gevelelementen 

• Ramen 

• glaswerk 

• gevelsteen 

• ornamenten 

• … 

De glasramen worden gerestaureerd.  

4.5 Afwerking 

• Pleisterwerken 

• Schilderwerken 

• Ornamenten 

• Vloeren 

• … 

Het interieur wordt tijdens deze 

restauratiewerken niet meegenomen. Het 
plafond is op verschillende plaatsen 

afgebrokkeld en beschadigd door gaten in 

het dak. 

 

4.6 Technische uitrusting 

• Verwarming 

• Verlichting 

• Elektriciteit 

• Geluidsinstallatie 

• Alarminstallatie 

• sanitair 

• Water 

• Riolering 

• Mazoutketel: verwarming via warme 

lucht (roosters in vloer) 

• Geen alarminstallatie aanwezig 

• Geen wateraansluiting in de kerk, wel 

aan de buitenzijde 
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5. ACTUEEL GEBRUIK 

5.1 Erediensten 

• Welke? 

• Wanneer? 

Eucharistieviering op zondag en 
hoogfeestdagen 

Tijdens restauratiewerken: Oetersloven of 

Wellen 

 

5.2 openingsuren 

    buiten eredienst 

Open Monumentendag  

5.3 Capaciteit 

 

☒ stoelen – aantal: 120        

☐ banken – aantal/zitplaatsen: 

 

 

5.4 Andere activiteiten 

     (behalve erediensten) 

• Welke? 

• Frequentie 

• gebruikers 

 

De sacristie wordt gebruikt als 
vergaderruimte voor de kerkfabriek. 

 

5.5 Huisreglement 

        Voor activiteiten 

 

/  

5.6 Budgettaire gegevens 

• jaarrekening 

o exploitatietotaal 

o exploitatietekort 

• investeringen 

•  

  

5.7 Geplande ingrepen 

• Welke werken? 

• Budget 

• Begrotingsjaar 

2de fase restauratiewerken: interieur 

Timing nog niet bekend 
 

5.8 Voorlopige prioritering 

volgens het kerkenplan 

Enkel voor de erediensten gebruikt, één 

eucharistievering/weekend en eventuele 

bijzondere vieringen. 
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6. OMGEVINGSANALYSE 

6.1 ligging tov dorp 

 

Kerk is gelegen binnen dorpskern, op 

heuvel met naastliggend kerkhof. 

 

6.2 Omringende bebouwing 

 

Losstaande kerk op heuvel   

6.3 Overige gebedsruimten 

in deelgemeente 

• Kapel, klooster, 

rusthuis, … 

• capaciteit 

  

6.4 Naburige publieke 

gebouwen/gebruiks-

ruimten 

• Welke 

• Gebruik 

• Afstand tot kerk 

 

/  

6.5 Verkeer 

• Verkeersdrukte 

• verkeersveiligheid 

Rustig verkeer  

6.6 Beeldwaarde 

• Ruimtelijk 

• Betekenis voor 

dorp 
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7. ERFGOEDSTATUS 

7.1 Onroerend erfgoed 

 

Wettelijk beschermd monument 

      ☒ Geheel 

      ☐ Gedeeltelijk:  

     sedert:1987 

☐ In beschermd dorpsgezicht/landschap 

     Naam: 

     Sedert: 

☒ opgenomen in inventaris bouwkundig 

erfgoed 

     url: 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe
/relict/32569  

☒ Monumenten in nabijheid: 

- Oude molen  

☒ Toeristisch belang: voorbijkomende 

fietsers, die stoppen bij kerk tijdens hun 

fietstocht 

 

https://inventaris.onroere
nderfgoed.be/dibe/relict/

32569  

 

7.2 Roerend erfgoed 

• Objecten 

• Meubilair 

• orgel 

☒ Inventaris beschikbaar 

Omschrijving: inventarisatie mogelijk 
door Erfgoedplus (Provincie Limburg), 

inventaris reeds opgemaakt door Jo Billen 

Bijzondere artistiek, cultuurhistorische 
waarde (uit inventaris CRKC): 

- kruisbeeld 16de eeuw 
- grafstenen 

- biechtstoel 

- preekgestoelte 

bart.bosmans@limburg.b

e of 011 23 75 79 

7.3 Immaterieel erfgoed 

• tradities 

• feesten 

• processies 

 

/  

 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32569
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32569
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32569
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32569
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32569
mailto:bart.bosmans@limburg.be
mailto:bart.bosmans@limburg.be
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8. BEREIKBAARHEID 

8.1 Openbaar vervoer 

• lijnen 

• haltes 

 

De kerk is enkel bereikbaar via een 
belbus. Af en toe rijdt lijn 23a voorbij 

naburige halte Berlingenstraat. 

Er zijn 2 bushaltes: 
- Berlingen Kerk 

- Berlingen Berlingenstraat 
Volgende lijnen passeren hier: 

- Belbus Alken-Wellen (700) 

- Lijn 23a (Tongeren-Sint-Truiden) 

 

8.2 Parkeergelegenheid 

• Op eigen terrein 

• Op openbaar 

domein 

Op straat  

8.3 Toegankelijkheid 

• Rolstoel 

• Leveringen 

• … 

Moeilijk toegankelijk wegens 

hoogteverschil met de straat 

 

 

9. GESCHIKTHEID VOOR GEDEELDE/ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN 

9.1 Opdeelbaarheid 

• Religieuze/niet-
religieuze ruimte 

• Toegangen 

• Bergplaats 

• … 

 

  

9.2 Uitrusting 

• sanitair 

• verwarming 

• verlichting 

• keuken 

• bergplaats 

• … 

 

  

9.3 Beveiliging 

• Afsluitbaarheid 

• alarm 

 

  

9.4 Ruimtelijke kwaliteit 

 

  

9.5 Bereikbaarheid 
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10. LOKALE BEHOEFTEN 

10.1 Sociaal-culturele activiteiten 

• ontmoetingsruimte 

• ontvangstruimte 

• verenigingen 

• jeugdwerking 

• sport 

• … 

  

10.2 Sociaal beleid 

• Sociale woningen 

• Gemeenschapsdiensten 

• … 

  

10.3 Commerciële activiteiten 

• Diensten 

• Handel 

• Horeca 

• Kantoren 

• Galerie 

• Atelier 

• … 

  

 

11. SOAR-ANALYSE 

Sterkten (S) 

• ligging binnen dorpskern 
• Beschermd Monument 

• ommuurd kerkhof, rond de kerk 

• eucharistieviering op zondag 
• rustig verkeer 

• toeristische aantrek bij fietsers 
 

Opportuniteiten (O) 

• functieniveau en mogelijke opdeelbaarheid 
kerk bekijken 

 

Ambities (A) 

• voorzien van sanitair 
• interieurrestauratie 

• inventarisatie roerend erfgoed digitaliseren 

via Erfgoedplus (Provincie Limburg) 
• verhogen toegankelijkheid i.f.v. mogelijke 

nevenfuncties 

Resultaten (R) 

• einde 2017 voltooiing restauratiewerken  
• wegeniswerken rond de kerk in 2017, 

ontmoetingsplekje met bank worden 

voorzien 
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KERKENPLAN WELLEN 

INVENTARISFICHE 

Deelgemeente: 

   

 

 

 

 

1. IDENTIFICATIE  

1
1

.
1

.

1 

• Parochie 

• Naam van de kerk 

• Adres 

• Deelgemeente 

Sint-Lambertus 
Parochiekerk Sint-Lambertus 

Hertenstraat z.nr. 
Herten 

 

 • Eigenaar 

• Voorzitter kerkfabriek 

• Huisbewaarder 

• parochiepriester 

• Parochie id (www.kerknet.be) 

 

Gemeente Wellen 

Stefan Keupers 
Roos Jacques 

E.H. Renato Buccolini 

http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php
?parochieID=1382  

 

2. GEBOUW 

2.1 Bouwjaar 1693  

2.2 Beschrijving 

 

Het georiënteerde bedehuis, hogerop gelegen ten 
opzichte van het straatniveau en omringd door 

het ommuurde kerkhof, ligt in het dorpscentrum, 
vlakbij en ten oosten van de Herk.  

De plattegrond beschrijft een uitgebouwde 
westtoren, een middenbeuk en slechts één 

aangebouwde zijbeuk aan de noordkant, beide 
van twee traveeën, alsook een halfronde 
koorapsis. 

Bakstenen gebouw met afwerking van mergel en 

kalksteen; sokkel van silex plint, behalve bij de 
toren. 

https://inventaris.onro
erenderfgoed.be/dibe/r

elict/32584  

2.3 Bouwgeschiedenis 

 

Het bedehuis was reeds bouwvallig in 1680.  

In 1693 werd ze heropgebouwd. Hersteld in 1871 
en gerestaureerd naar ontwerp van H. Martens 

(Stevoort) in 1899. Uitbreiding met noordelijke 
zijbeuk, in de jaren 1960. 

 

2.4 

 
 

 

Interieur Bepleisterd en beschilderd interieur met vlakke 

zoldering, afgelijnd door gebogen kroonlijst. 
Stucversiering in apsis. Schouderboogarcade op 

 

HERTEN 

 

http://www.kerknet.be/
http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1382
http://archief.kerknet.be/parochie/parochie_fiche.php?parochieID=1382
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32584
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32584
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32584
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betonnen zuilen tussen schip en moderne 

noordelijke zijbeuk. 

2.5 Recente 

renovaties 

/  

2.6 Globale 

afmetingen 

Hoofdbeuk: 6,53m x 8,64m (vrije hoogte 6,71m) 

Zijbeuken: 4,37 x 10,06 (vrije hoogte 3,83m) 

Koor: 4,67m x 6,40m 

Sacristie: 2,76m x 3,66m (halfrond grondplan) 

Oksaal:1,36m x 6,41m 

Portaal: 4,16m x 2,22m 

Overige: 

 

2.7 Liggingsplan 

Orthofoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Beschikbare 

plannen 
☐ Digitaal     

☐ papier/kalk     

 

☐ grondplannen  

☐ gevels  

☐ doorsneden  

☐ Opmeting  

/ 
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2.9 Foto’s 

• Exterieur 

• Omgeving 

• Interieur 

• Relevante 

details 
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3. NEVENRUIMTEN EN AANHORIGHEDEN 

3.1 Sacristie 

• Ruimten 

• Oppervlakte 

• Toegankelijkheid 

• Uitrusting 

• Beschrijving 

- Geen sanitair aanwezig 
- Halfrond vorm grondplan 

- 1 waterkraan 

 

 

3.2 Toren 

• toegankelijkheid 

• klok 

• beschrijving 

- Op moment van plaatsbezoek niet 

toegankelijk 

- Geen klok 

 

3.3 Kerkhof 

 

☒ In gebruik 

Beschrijving: ommuurd kerkhof en 

nieuwe begraafplaatsen op lager gelegen 

grasveld achter kerk 

 

3.4 Overige bijgebouwen 

 

/  

3.5 Pastorij/kapelanij 

 

☐ In gebruik 

Huidige functie:  

 

 

3.6 Afsluitingen 

 

☒metselwerk  

☐ hekwerk 

☐ hagen 

beschrijving: bakstenen ommuring met 

langs linkerzijde afsluiting door naburige 

hoeve. 

 

3.7 Open ruimte 

 

☐ Grasveld 

☐ Aanplantingen 

☒ verharding 

Beschrijving: kiezel rondom kerk 
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4. BOUWFYSISCHE TOESTAND 

4.1 Stabiliteit 

• Scheuren 

• Verzakkingen 

• … 

- Scheur aan hoek linkerbeuk 
- Verschillende scheuren t.h.v. dak en 

buitenmuren 

 

4.2 Dak en toren 

• Dakbedekking 

• Houtconstructie 

• Doorbuiging 

• afwatering 

• … 

Lekkages aan het dak. Er is budget 

voorzien om de lekkages te herstellen in 

2017. 

 

4.3 Vochtproblemen 

• Capillair 

• Doorslaand vocht 

• Waterinsijpeling 

• … 

Opstijgend vocht in de muren  

4.4 Gevelelementen 

• Ramen 

• glaswerk 

• gevelsteen 

• ornamenten 

• … 

  

4.5 Afwerking 

• Pleisterwerken 

• Schilderwerken 

• Ornamenten 

• Vloeren 

• … 

Afbladerende verf van muren en plafond  

4.6 Technische uitrusting 

• Verwarming 

• Verlichting 

• Elektriciteit 

• Geluidsinstallatie 

• Alarminstallatie 

• sanitair 

• Water 

• Riolering 

- Verwarming: 2 gaskacheltjes 

- Geluidsinstallatie verwijderd wegens 

leegstand 
- Geen sanitair aanwezig 

- 1 watertappunt in sacristie 
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5. ACTUEEL GEBRUIK 

5.1 Erediensten 

• Welke? 

• Wanneer? 

Kerk staat leeg sinds 2010  

5.2 openingsuren 

    buiten eredienst 

Enkel voor culturele activiteiten   

5.3 Capaciteit 

 

☐ stoelen – aantal:         

☐ banken – aantal/zitplaatsen: 

 

 

5.4 Andere activiteiten 

     (behalve erediensten) 

• Welke? 

• Frequentie 

• gebruikers 
 

  

5.5 Huisreglement 

        Voor activiteiten 

 

/  

5.6 Budgettaire gegevens 

• jaarrekening 

o exploitatietotaal 
o exploitatietekort 

• investeringen 

•  

  

5.7 Geplande ingrepen 

• Welke werken? 

• Budget 

• Begrotingsjaar 

/  

5.8 Voorlopige prioritering 

volgens het kerkenplan 

Staat geruime tijd leeg, omringd door 
kerkhof dat nog dienstdoende is. 

Kerk kan aan de eredienst onttrokken 
worden mits herbestemming bekend is en 

past in waardigheid van het gebouw. 
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6. OMGEVINGSANALYSE 

6.1 ligging tov dorp 

 

Gelegen in dorpscentrum, hoger gelegen 

dan straatniveau 

 

6.2 Omringende bebouwing 

 

Naastliggende lagergelegen 

vakwerkhoeve 
 

6.3 Overige gebedsruimten 

in deelgemeente 

• Kapel, klooster, 

rusthuis, … 

• capaciteit 
 

/  

6.4 Naburige publieke 

gebouwen/gebruiks-

ruimten 

• Welke 

• Gebruik 

• Afstand tot kerk 

/  

6.5 Verkeer 

• Verkeersdrukte 

• verkeersveiligheid 

Vrachtwagens worden gedeeltelijk 

omgeleid 

 

6.6 Beeldwaarde 

• Ruimtelijk 

• Betekenis voor 

dorp 
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7. ERFGOEDSTATUS 

7.

1 

Onroerend 

erfgoed 

 

Wettelijk beschermd monument 

      ☐ Geheel 

      ☐ Gedeeltelijk:  

     sedert:  

☐ In beschermd dorpsgezicht/landschap 

     Naam: 

     Sedert: 

☒ opgenomen in inventaris bouwkundig erfgoed 

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/

32584  

☐ Monumenten in nabijheid: 

 

☒ Toeristisch belang: op Haspengouwdag 

(voorjaar) trekt kerk wel wat bezoekers langs de 

buitenzijde 

 

   

7.

2 

Roerend 

erfgoed 

• Objecten 

• Meubilair 

• orgel 

☐ Inventaris beschikbaar 

Omschrijving: al heel wat zilverwerk werd 

overgebracht naar andere kerken 

inventarisatie mogelijk door Erfgoedplus (Provincie 

Limburg) 

 

bart.bosmans@limburg.be 

of 011 23 75 79 

7.

3 

Immaterieel 

erfgoed 

• tradities 

• feesten 

• processie

s 

 

/  

 

  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32584
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/32584
mailto:bart.bosmans@limburg.be
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8. BEREIKBAARHEID 

8.1 Openbaar vervoer 

• lijnen 

• haltes 

 

De kerk is enkel bereikbaar met de 

belbus. 

Er is 1 halte nl. Herten Kerk. 

Er passeren 2 belbussen: 

- belbus Alken-Wellen (700) 

- belbus Borgloon-Wellen (709) 

 

8.2 Parkeergelegenheid 

• Op eigen terrein 

• Op openbaar 

domein 

Op straat   

8.3 Toegankelijkheid 

• Rolstoel 

• Leveringen 

• … 

Niet toegankelijk met rolstoel  

 

9. GESCHIKTHEID VOOR GEDEELDE/ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN 

9.1 Opdeelbaarheid 

• Religieuze/niet-
religieuze ruimte 

• Toegangen 

• Bergplaats 

• … 

 

  

9.2 Uitrusting 

• sanitair 

• verwarming 

• verlichting 

• keuken 

• bergplaats 

• … 

 

  

9.3 Beveiliging 

• Afsluitbaarheid 

• alarm 

 

  

9.4 Ruimtelijke kwaliteit 

 

  

9.5 Bereikbaarheid 
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10. LOKALE BEHOEFTEN 

10.1 Sociaal-culturele activiteiten 

• ontmoetingsruimte 

• ontvangstruimte 

• verenigingen 

• jeugdwerking 

• sport 

• … 

  

10.2 Sociaal beleid 

• Sociale woningen 

• Gemeenschapsdiensten 

• … 

  

10.3 Commerciële activiteiten 

• Diensten 

• Handel 

• Horeca 

• Kantoren 

• Galerie 

• Atelier 

• … 

  

 

11.SOAR-ANALYSE 

Sterkten (S) 

• centraal gelegen in dorpskern  

• wateraansluiting 
• nieuwe begraafplaatsen achter kerk 

(grasveld) en ommuurd kerkhof rond de 
kerk 

• opgenomen in inventaris bouwkundig 

erfgoed 
• aantrek toeristen tijdens bloesems 

 

Opportuniteiten (O) 

 

Ambities (A) 
• nieuwe invulling voor de kerk 

• voorzien van sanitair, rekening houdend 
met de nieuwe bestemming 

• renovatiewerken  
• inventarisatie roerend erfgoed mogelijk met 

ondersteuning van Erfgoedplus (Provincie 

Limburg) 
• vergroten toegankelijkheid van de kerk 

afhankelijk van de nieuwe invulling 
 

Resultaten (R) 
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KERKENPLAN WELLEN 

INVENTARISFICHE 

Deelgemeente: 

   

 

 

 

 

1. IDENTIFICATIE  

1
1

.
1

.

1 

• Parochie 

• Naam van de kerk 

• Adres 

• Deelgemeente 

 

/ 
? 

Kortessemstraat 23b 
Vrolingen 

 • Eigenaar 

• Voorzitter kerkfabriek 

• Huisbewaarder 

• Parochiepriester 

• Parochie id (www.kerknet.be) 

 

Kerkfabriek  

Stefan Keupers 
Roos Jacques 

E.H. Renato Buccolini 

/ 

 

2. GEBOUW 

2.1 Bouwjaar 1963  

2.2 Beschrijving 

 

Postmodernistische kerk met hoge glasramen. 
Gebouwd tegen schooltje. 

 

2.3 Bouwgeschiedenis 

 

Kerk werd gebouwd door lokale gemeenschap  

2.4 Interieur Eenvoudig interieur. Hoofdruimte bestaat uit open 

grondplan, zodoende de ruimte multifunctieel is.  
 

2.5 Recente 

renovaties 

/  

2.6 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Globale 

afmetingen 

Hoofdbeuk: 19,58m x 9,92m (vrije hoogte 

3,90m) 

Zijbeuken: 

Koor: 4,46m x 9,90m (vrije hoogte 5,08m) 

Sacristie: 4,33m x 1,87m 

Oksaal: 

Portaal: 

Overige: technische ruimte: 3,28m x 1,79m 

 

VROLINGEN 
 

http://www.kerknet.be/
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2.7 Liggingsplan 

Orthofoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 Beschikbare 

plannen 
☐ Digitaal     

☐ papier/kalk     

 

☐ grondplannen  

☐ gevels  

☐ doorsneden  

☐ Opmeting  

/ 
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2.9 Foto’s 

• Exterieur 

• Omgeving 

• Interieur 

• Relevante 

details 
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3. NEVENRUIMTEN EN AANHORIGHEDEN 

3.1 Sacristie 

• Ruimten 

• Oppervlakte 

• Toegankelijkheid 

• Uitrusting 

• Beschrijving 

- Geen sanitair aanwezig 
- 4,33m x 1,87m 

 

 

3.2 Toren 

• toegankelijkheid 

• klok 

• beschrijving 

Klok aanwezig in toren 

Niet toegankelijk 

 

3.3 Kerkhof 

 

☐ In gebruik 

Beschrijving: niet aanwezig 

 

3.4 Overige bijgebouwen 

 

Kerk is tegen schoolgebouw gebouwd.  

3.5 Pastorij/kapelanij 

 

☐ In gebruik 

Huidige functie: niet aanwezig 

 

 

3.6 Afsluitingen 

 

☐metselwerk  

☐ hekwerk 

☐ hagen 

beschrijving: niet echt afsluiting 
aanwezig. Aan achterzijde van 

kerkgebouw is een nieuwe woonwijk, 
aan voorzijde is een grasveld 

(particuliere eigenaar). Aan de zijkant 

loopt een fietspad naar de nieuwe wijk. 

 

3.7 Open ruimte 

 

☒ Grasveld 

☐ Aanplantingen 

☒ verharding 

Beschrijving: wildernis aan voorzijde 

kerk, gedeelte verhard (oude parking) 
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4. BOUWFYSISCHE TOESTAND 

4.1 Stabiliteit 

• Scheuren 

• Verzakkingen 

• … 

  

4.2 Dak en toren 

• Dakbedekking 

• Houtconstructie 

• Doorbuiging 

• afwatering 

• … 

Insijpelingen via het dak  

4.3 Vochtproblemen 

• Capillair 

• Doorslaand vocht 

• Waterinsijpeling 

• … 

Opstijgend vocht en insijpelend vocht 

zichtbaar op verschillende plaatsen (dak 
en muren).  

Afbrokkelend pleisterwerk 

 

4.4 Gevelelementen 

• Ramen 

• glaswerk 

• gevelsteen 

• ornamenten 

• … 

Glasbreuk in glas-in-lood ramen 

Glas-in-lood-ramen hebben een waarde 
voor het dorp en de kerk. 

 

4.5 Afwerking 

• Pleisterwerken 

• Schilderwerken 

• Ornamenten 

• Vloeren 

• … 

Afbrokkelend pleisterwerk en 

afbladderende verf o.w.v. vochtproblemen 

 

4.6 Technische uitrusting 

• Verwarming 

• Verlichting 

• Elektriciteit 

• Geluidsinstallatie 

• Alarminstallatie 

• sanitair 

• Water 

• Riolering 

- Onveilige elektriciteit 

- Afwezigheid sanitair 

- Warmteblazers  
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5. ACTUEEL GEBRUIK 

5.1 Erediensten 

• Welke? 

• Wanneer? 

Kerk staat geruime tijd leeg en wordt niet 
meer gebruikt (sinds 2007) 

 

5.2 openingsuren 

    buiten eredienst 

Kerk staat leeg  

5.3 Capaciteit 

 

☐ stoelen – aantal:         

☐ banken – aantal/zitplaatsen: 

 

 

5.4 Andere activiteiten 

     (behalve erediensten) 

• Welke? 

• Frequentie 

• gebruikers 

 

/  

5.5 Huisreglement 

        Voor activiteiten 

 

/  

5.6 Budgettaire gegevens 

• jaarrekening 
o exploitatietotaal 

o exploitatietekort 

• investeringen 

•  

/  

5.7 Geplande ingrepen 

• Welke werken? 

• Budget 

• Begrotingsjaar 

/  

5.8 Voorlopige prioritering 

volgens het kerkenplan 

Staat geruime tijd leeg. Deze kerk kan 

definitief losgelaten worden zodra een 
nieuwe bestemming bekend is en blijkt te 

passen in de waardigheid van het gebouw. 
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6. OMGEVINGSANALYSE 

6.1 ligging tov dorp 

 

Niet echt dorpskern aanwezig, kerk 

centraal gelegen in de wijk 

 

6.2 Omringende bebouwing 

 

School aan kerk vast gebouwd, staat 

momenteel leeg wegens te laag 

inschrijvingsaantal. 

Nieuwe woonwijk aan achterzijde van 

kerk 

 

6.3 Overige gebedsruimten 

in deelgemeente 

• Kapel, klooster, 
rusthuis, … 

• capaciteit 

 

/  

6.4 Naburige publieke 
gebouwen/gebruiks-

ruimten 

• Welke 

• Gebruik 

• Afstand tot kerk 

- Stroopstokerij 
- School (staat leeg) 

- Enkele café’s 

 

6.5 Verkeer 

• Verkeersdrukte 

• verkeersveiligheid 

Rustig verkeer  

6.6 Beeldwaarde 

• Ruimtelijk 

• Betekenis voor 

dorp 
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7. ERFGOEDSTATUS 

7.1 Onroerend erfgoed 

 

Wettelijk beschermd monument 

      ☐ Geheel 

      ☐ Gedeeltelijk:  

     sedert:  

☐ In beschermd 

dorpsgezicht/landschap 

     Naam: 

     Sedert: 

☐ opgenomen in inventaris 

bouwkundig erfgoed 

☐ Monumenten in nabijheid: 

☐ Toeristisch belang 

 

   

7.2 Roerend erfgoed 

• Objecten 

• Meubilair 

• orgel 

☐ Inventaris beschikbaar 

Omschrijving: 

inventarisatie mogelijk door 

Erfgoedplus (Provincie Limburg) 

bart.bosmans@limburg.be 

of 011 23 75 79 

7.3 Immaterieel erfgoed 

• tradities 

• feesten 

• processies 

 

/  

 

  

mailto:bart.bosmans@limburg.be
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8. BEREIKBAARHEID 

8.1 Openbaar vervoer 

• lijnen 

• haltes 

 

1 bushalte verderop in de straat: Wellen 

Vinkenlaan 

2 belbussen passeren aan deze bushalte: 

- belbus Alken-Wellen(700) 

- belbus Borgloon-Wellen (709) 

 

8.2 Parkeergelegenheid 

• Op eigen terrein 

• Op openbaar 

domein 

Deel van de speelplaats diende als 

parking 

 

8.3 Toegankelijkheid 

• Rolstoel 

• Leveringen 

• … 

Toegankelijke kerk zonder grote 

hoogteverschillen. Wegens 
veiligheidsredenen is betreden van de 

kerk af te raden. 

 

 

9. GESCHIKTHEID VOOR GEDEELDE/ALTERNATIEVE ACTIVITEITEN 

9.1 Opdeelbaarheid 

• Religieuze/niet-

religieuze ruimte 

• Toegangen 

• Bergplaats 

• … 

 

  

9.2 Uitrusting 

• sanitair 

• verwarming 

• verlichting 

• keuken 

• bergplaats 

• … 

 

  

9.3 Beveiliging 

• Afsluitbaarheid 

• alarm 

 

  

9.4 Ruimtelijke kwaliteit 

 

  

9.5 Bereikbaarheid 
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10. LOKALE BEHOEFTEN 

10.1 Sociaal-culturele activiteiten 

• ontmoetingsruimte 

• ontvangstruimte 

• verenigingen 

• jeugdwerking 

• sport 

• … 

  

10.2 Sociaal beleid 

• Sociale woningen 

• Gemeenschapsdiensten 

• … 

  

10.3 Commerciële activiteiten 

• Diensten 

• Handel 

• Horeca 

• Kantoren 

• Galerie 

• Atelier 

• … 
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11. SOAR-ANALYSE 

Sterkten (S) 

• ligging naast dorpsschooltje 
• groot en open grondplan 

• glas-in-lood ramen 
• parking voor kerk 

 

Opportuniteiten (O) 

• ligging naast nieuwe woonwijk 
• nieuwe invulling voor de bredere site 

 

Ambities (A) 
• afweging renovatie of sloop 

• inventarisatie mogelijk voor roerend  

erfgoed met ondersteuning van 
Erfgoedplus (Provincie Limburg) 

 

Resultaten (R) 
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Individueel Financieel Profiel  Lexicon (1) 

 

 

 
Interpretatie van het Individueel Financieel Profiel 

 

Inleiding 
 

In de huidige omgeving is het niet gemakkelijk voor de mandataris om de financiële toestand van zijn gemeente te beoordelen. Er bestaan immers amper 
wettelijke normen en regels waaraan zij of hij de gemeentefinanciën kan spiegelen. 
In dit Individueel Financieel Profiel biedt Belfius Bank u de mogelijkheid om de financiële toestand van uw bestuur te vergelijken met cijfers uit het verleden 
en met de gemiddelde cijfers van gemeenten behorend tot relevante referentiegroepen. 
 
Het Individueel Financieel Profiel is samengesteld uit zes grote onderdelen: 
 

- de algemene indicatoren: zij geven u een zicht op de niet-financiële omgevingsfactoren die, rechtstreeks of onrechtstreeks een effect hebben op 
de gemeentefinanciën en hun evolutie. 

- de exploitatierekening: dit hoofdstuk biedt u een vergelijking in de tijd en met de referentiegroepen volgens de aard (economische verdeling) en 
de beleidsvelden (functionele verdeling) van de gemeentelijke exploitatie-uitgaven en -ontvangsten.  

- de fiscaliteit en de financiële beleidsruimte: detailleert de samenstelling van de gemeentelijke fiscaliteit en identificeert de mate waarin de 
gemeente in staat is om een toekomstige druk op de financiën het hoofd te bieden. 

- de investeringen en het patrimonium: omvat een weergave van de investeringsdynamiek en de evolutie van het gemeentelijke patrimonium, 
evenals een belichting van de (on)toereikendheid van de investeringen.  

- de schuld: biedt u een analyse van de schuldtoestand van de gemeente, met inbegrip van een ratio-analyse.  
- de vooruitzichten: kijkt vooruit op de geplande exploitatie- investerings- en financieringscyclus en de evolutie van de financiële evenwichten van 

de gemeente.  

 

De vergelijkingscategorieën 
 
Elk cijfer van uw gemeente wordt geplaatst naast gemiddelden afkomstig van de gemeenten uit dezelfde provincie, de socio-economische cluster en het 
gewest.  
De socio-economische cluster groepeert gemeenten die op demografisch, economisch en sociaal gebied het dichtst aanleunen bij uw gemeente. Om de 
socio-economische typologie van de gemeenten te realiseren heeft Belfius Bank een beroep gedaan op meer dan 150 indicatoren waaronder de 
tewerkstellingsgraad, de grondbestemming, de economische activiteit, de leeftijdsstructuur van de bevolking, de scholingsgraad, het gemiddelde inkomen, 
de demografische evolutie, de kadastrale inkomens, de bevolkingsdichtheid... en dit voor elke gemeente. 
 

Voor verdere informatie over het ontwerp van de clusters en hun samenstelling, kan u de studie raadplegen over de Sociaaleconomische typologie van de 
gemeenten: https://www.belfius.be/Nl/smallsites/research/PublicFinance/typo/ 

18/45



 

Individueel Financieel Profiel  Lexicon (2) 

 

 

 

Algemene indicatoren 

 
 
De algemene indicatoren die in het Individueel Financieel Profiel opgenomen worden, zijn afkomstig uit verscheidene, hoofdzakelijk officiële bronnen:  
 

- de meest recente statistische rapporten van de FOD Economie (www.economie.fgov.be): bevolking op 1 januari, demografische structuur, 
demografische groei, inkomens van de bevolking, kadastrale inkomens, sociale woningen 

- het Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE) (www.steunpuntwse.be): werkloosheidsgraad 
- POD Maatschappelijke integratie (www.mi-is.be): aantal begunstigden van het recht op maatschappelijke integratie (R.M.I) 
- de gemeentebegrotingen: aanslagvoeten inzake aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing 
- gewestelijke statistiekdiensten: lengte van het wegennet 

 
 
De evolutie van deze sociale, economische en demografische kenmerken van de gemeente bepaalt mede, rechtstreeks of onrechtstreeks, de accenten die 
gelegd worden in het financiële beleid. 
 
De analyse van deze algemene indicatoren laat toe om een reeks knelpunten en/of opportuniteiten te identificeren met betrekking tot het toekomstige 
financiële beleid, bijvoorbeeld op het vlak van: 

 de evolutie van de fiscale basis 

 de algemene financiering (fondsen) 

 het sociale beleid 

 het investeringsbeleid 

 specifieke behoeften van de bevolking inzake publieke dienstverlening, bijvoorbeeld gekoppeld aan de demografie 
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De exploitatierekening 

 
Met de functionele verdeling van de exploitatie-uitgaven geven we een inzicht in welke beleidsvelden de uitgaven van de exploitatierekening zich 
situeren. Voor de beleidsvelden onderwijs en brandweer kijken we eveneens naar de saldi (ontvangsten – uitgaven). 
 
De exploitatierekening is onderverdeeld in de hoofdrubrieken uit het algemene rekeningenstelsel van de BBC, zijnde: 

- voor de exploitatie-uitgaven: goederen en diensten; bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen; toegestane werkingssubsidies; financiële 
uitgaven; andere operationele uitgaven. 

- voor de exploitatie-ontvangsten: ontvangsten uit de werking; fiscale ontvangsten; ontvangen werkingssubsidies; financiële ontvangsten; andere 
operationele ontvangsten. 

 
 
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen: de elektronische boekhoudbestanden van de Beleids- en BeheersCyclus bevatten gedetailleerde 
informatie met betrekking tot de personeelsuitgaven van de verschillende personeelsstatuten binnen de gemeente. De rubriek contractanten bevat 
eveneens de personeelsuitgaven voor de gesubsidieerde contractanten (GESCO). 
 
 
Toegestane werkingssubsidies: de werkingssubsidies voor het OCMW, de politiezone en de hulpverleningszone staan apart vermeld. De categorie 
‘andere’ bevat onder andere de werkingssubsidies naar de AGB’s, de gemeentelijke vzw’s, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, de 
kerkfabrieken, de bedrijven, verenigingen, particulieren… 
 
 
Ontvangen werkingssubsidies: binnen de ontvangen werkingssubsidies zijn er drie rubrieken: het gemeentefonds, de specifieke werkingssubsidies en de 
overige werkingssubsidies. De specifieke werkingssubsidies bestaan uit subsidies die direct gelinkt zijn met een bepaald project of een bepaalde 
dienstverlening. De overige werkingssubsidies daarentegen zijn subsidies die door een derde worden toegekend voor de algemene financiering van de 
activiteiten van een bestuur. 
 
 
Gecorrigeerde uitgaven en ontvangsten: de exploitatierekening bevat een aantal posten die zowel voor de uitgaven als voor de ontvangsten identiek zijn 
en daardoor de uitgaven- en ontvangstencyclus verhogen. Het gaat hier ondermeer om: uitgaven en subsidies voor het gesubsidieerd onderwijzend 
personeel, uitgaven voor leningen “overheidsaandeel” en de overeenstemmende overdrachtontvangsten vanuit de hogere overheid. 
Zij veroorzaken in principe geen uitgaande of inkomende kasstromen. Bovendien beïnvloeden zij het saldo niet. Wanneer wij een benadering wensen 
waarbij we enkel rekening houden met de reële uitgaven of ontvangsten, dan dienen we bovenstaande elementen te neutraliseren. In het Individueel 
Financieel Profiel noemen we het resultaat hiervan de “gecorrigeerde ontvangsten”, respectievelijk de “gecorrigeerde uitgaven”. 
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De fiscaliteit  
 
 
Waarde van 1% APB, resp. waarde van 100 opcentiemen: dit bedrag geeft weer hoeveel potentiële meer / minder inkomsten het bestuur kan halen uit 
een verhoging / verlaging van de belastingtarieven. 
 
 
Waarde van 1% APB, resp. waarde van 100 opcentiemen / inwoner: dit bedrag geeft de financiële weerslag per inwoner weer van een verhoging of 
verlaging van de belastingtarieven.  

 
 
Ontvangsten APB, resp. OV / gecorrigeerde uitgaven: deze ratio gaat na in welke mate de reële uitgaven gefinancierd worden door de ontvangsten uit 
de algemene personenbelasting (APB), respectievelijk de onroerende voorheffing (OV).  
 
 
Ontvangsten APB / actieve bevolking: deze ratio gaat na wat de ontvangsten APB betekenen per actief bevolkingslid binnen de gemeente. 
 
 
Fiscale druk van de gecentraliseerde belastingen: hierbij confronteren we de reële ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting en de 
opcentiemen op de onroerende voorheffing met de theoretische ontvangsten, die de gemeente zou optekenen indien er de gemiddelde gemeentelijke 
aanslagvoeten toepast werden, die gelden in het gewest. Een ratio kleiner dan 100% geeft aan dat de fiscale druk in de gemeente kleiner is dan gemiddeld 
in het gewest en wijst aldus op een zekere (relatieve) ruimte om extra ontvangsten te genereren via de fiscaliteit. Een ratio groter dan 100% wijst op een 
hogere fiscale druk dan gemiddeld in het gewest van toepassing is. 
 
 
Fiscale druk van de andere belastingen: deze ratio vergelijkt de reële ontvangsten van de gemeente uit de overige belastingen met de 
overeenstemmende gemiddelde ontvangsten van alle gemeenten uit het gewest. Deze ratio wordt op dezelfde manier geïnterpreteerd als de voorgaande. 
 
 
Totale fiscale druk: deze ratio geeft de gewogen gemiddelde fiscale druk weer, berekend over de gehele fiscaliteit (gecentraliseerde en andere 
belastingen). 
 
 
De grafiek met de gemiddelde evolutie van de ontvangsten uit fiscaliteit, maakt een opdeling tussen de groei van de belastbare basis (nl. de waarde van 
1% APB, resp. 100 opcentiemen OV = groei basis) en deze van de aanslagvoeten (groei aanslagvoet). 
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Schema J5: De liquiditeitenrekening
Inhoud!A1

RESULTAAT OP KASBASIS

I. Exploitatierekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

II. Investeringsrekening (B-A)

A. Uitgaven

B. Ontvangsten

III. Andere (B-A)

A. Uitgaven

1. Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen

b. Niet-periodieke aflossingen

2. Toegestane leningen

3. Overige transacties

B. Ontvangsten

1. Op te nemen leningen en leasings

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

a. Periodieke terugvorderingen

b. Niet-periodieke terugvorderingen

3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

B. Bestemde gelden voor investeringen

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

 

De financiële beleidsruimte (1) 
 
Op pagina 11 van het Individueel Financieel Profiel staat een reflectie van de liquiditeitenrekening in de BBC. De liquiditeitenrekening is onderverdeeld 
in de exploitatiecyclus (I), de investeringscyclus (II) en de andere / financiering (III). De som van deze drie cycli geeft het budgettair resultaat van het 
boekjaar (IV). De som van dit budgettair resultaat van het boekjaar (IV) en het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar (V) geeft het 
gecumuleerd budgettair resultaat (VI). Wanneer men van dit gecumuleerd budgettair resultaat (VI) de bestemde gelden (VII) aftrekt komt men tot het 
resultaat op kasbasis (VIII). Schematisch geeft dit: 
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De financiële beleidsruimte (2) 
 
 
Het gecumuleerd budgettair resultaat geeft aan hoe groot de financiële buffer van de gemeente is. 
 
 
De bestemde gelden zijn middelen die men bewust niet uitgeeft maar voorbestemt voor bepaalde toekomstige uitgaven. Deze bestemde gelden worden 
afgetrokken van het gecumuleerd budgettair resultaat om te komen tot het resultaat op kasbasis. 
 
 
De autofinancieringsmarge geeft aan of de gemeente al dan niet structureel in evenwicht is. De autofinancieringsmarge dient positief te zijn aan het 
einde van de planningsperiode (legislatuur + 1 jaar). De autofinancieringsmarge bestaat uit het verschil tussen het financieel draagvlak en de netto-
periodieke leningsuitgaven. 
 
 
Autofinancieringsmarge / gecorrigeerde ontvangsten: deze ratio geeft weer welk aandeel van de ontvangsten omgezet wordt in een overschot, dan wel 
een tekort. Deze ratio identificeert de ‘spaarquote’ van het bestuur (positieve ratio), resp. de relatieve ontoereikendheid van de exploitatie-ontvangsten om 
een structureel evenwicht te bereiken (negatieve ratio). 
 
 
Belastingen / gecorrigeerde uitgaven: deze ratio gaat na in welke mate de reële uitgaven gefinancierd worden door de belastingontvangsten. 
 

 

Onsamendrukbare gecorrigeerde uitgaven / gecorrigeerde ontvangsten: deze ratio gaat na in welke mate de gemeente haar uitgaven flexibel en op 
korte termijn zou kunnen reduceren. Onsamendrukbare gecorrigeerde uitgaven zijn uitgaven die op korte termijn moeilijk op substantiële wijze gereduceerd 
kunnen worden: de personeelsuitgaven, de schulduitgaven en de verplichte overdrachten (OCMW, politiezone, hulpverleningszone, kerkfabrieken en 
ziekenhuizen). Hoe lager de ratio, des te flexibeler de gemeente kan inspelen op een extra druk op zijn financiën door de uitgaven terug te dringen. 
 
 
Gecumuleerd budgettair resultaat / gecorrigeerde uitgaven: deze ratio geeft aan hoeveel van de reële jaarlijkse uitgaven kunnen gefinancierd worden 
met de financiële buffer van de gemeente. In andere woorden spreekt men hier van de dekkingsgraad van de uitgaven, uitgedrukt in een percentage. 
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Het saldo, berekend volgens de ESR normen 
 
 
In het kader van het Europese stabiliteitspact zijn de lidstaten van de Europese Unie verplicht hun begrotingsresultaat op geconsolideerd niveau naar de 
Europese toezichthouders door te sturen. Dit begrotingsresultaat dient opgesteld te worden volgens de ESR (Europees Stelsel van de Rekeningen) 
begrotingsnormen, teneinde een conformiteit tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie te creëren. 
 
De Beleids- en BeheersCyclus die wordt toegepast door de Vlaamse lokale besturen maakt het mits enkele aanpassingen mogelijk om de begrotings- en 
rekeningcijfers om te zetten naar een ESR conform begrotingsresultaat.  
 
Het ESR-saldo komt in grote lijnen overeen met de ontvangsten en uitgaven van zowel de exploitatie-, de investerings- als de liquiditeitenrekening met 
uitzondering van de transacties in verband met financiering via kredieten (opname van leningen of leasings, kapitaalaflossingen) en de 
investeringen in en de verkoop van financiële vaste activa. 
 
 
ESR Vorderingensaldo: Het ESR Vorderingensaldo is het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven berekend volgens de ESR normen. 
 
 
Totale ontvangsten volgens ESR / BBC normen: maakt het totaal van alle ontvangsten van het boekjaar afhankelijk van de boekhoudkundige 
registratieregels die zijn toegepast (‘ESR of BBC) 
 
 
Totale uitgaven volgens ESR / BBC normen: maakt het totaal van alle uitgaven van het boekjaar afhankelijk van de boekhoudkundige registratieregels 
die zijn toegepast (‘ESR of BBC) 
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De investeringen en het patrimonium 
 
De investeringsverrichtingen bevatten enkel de uitgaven uit de investeringsrekening. 
 
Realisatiegraad van de investeringen: deze wordt bekomen door de reële investeringsuitgaven (afkomstig uit de rekeningen van jaar n) te vergelijken 
met de voorziene investeringsuitgaven (uit de initiële begroting van jaar n). Het resultaat hiervan geeft aan in welke mate de begrotingsvooruitzichten in de 
rekening werden gerealiseerd. Een ratio kleiner dan 100% is een indicator van de onvolledige uitvoering van de investeringsbegroting. Een ratio hoger dan 
100% wijst op doorgevoerde begrotingswijzigingen inzake investeringen. Nagaan in welke mate de investeringsbegroting gerealiseerd werd in de laatste 
jaren laat toe om in te schatten hoe realistisch de investeringsvooruitzichten uit de recentste begroting zijn. 
 
 
In de netto-investeringen is de groei van de vaste activa door de reële vermogensstromen vervat. Hierbij wordt de toename (investeringen) van de 
financiële / materiële vaste activa ten opzichte van het voorgaande jaar gecorrigeerd met de desinvesteringen, de afschrijvingen, de waardeverminderingen 
en de herwaarderingen op het patrimonium. Op die manier gaat men na welke de reële aangroei van het patrimonium is geweest. 
 
 
Investeringsgraad: deze ratio geeft de netto-investeringen verhoudingsgewijs weer. De investeringen worden gecorrigeerd met de desinvesteringen en 
geplaatst tegenover de afschrijvingen, de waardeverminderingen en de herwaarderingen. Het doel van deze ratio is na te gaan in welke mate de nieuwe 
investeringen de veroudering van het bestaande patrimonium compenseren. Een ratio gelijk aan 100% geeft aan dat de gemeente net voldoende nieuwe 
investeringen realiseert om haar patrimonium in stand te houden. Een ratio groter dan 100% wijst op een netto patrimoniale aangroei. Een ratio die 
meerdere jaren kleiner is  dan 100% wijst op een progressieve veroudering van het patrimonium en op de potentiële noodzaak om in de toekomst over te 
gaan tot aanzienlijke herstel- of vervangingsinvesteringen. 
 
 
De toekomstige investeringen gaan na welk investerings- en desinvesteringsvolume er gepland is volgens het meerjarenplan van de gemeente. 
 
 
Binnen de balans wordt een onderscheid gemaakt voor de materiële vaste activa: 

 Gemeenschapsgoederen: materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar waarbij de 
vervulling van deze dienstverlening minder ontvangsten genereert dan de uitgaven noodzakelijk voor het uitvoeren van deze dienstverlening. 

 Bedrijfsmatige materiële vaste activa: materiële vaste activa die aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen, maar in 
tegenstelling tot de gemeenschapsgoederen genereren deze activa voldoende ontvangsten om de uitgaven te compenseren. 

 Overige materiële vaste activa: deze activa worden niet aangewend in het kader van maatschappelijke dienstverlening. Deze activa kunnen 
gemakkelijker ontvreemd worden zonder een invloed te hebben op de maatschappelijke dienstverlening. 
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De schuld 

 
Schuldenlast eigen aandeel / gecorrigeerde ontvangsten: hierbij wordt berekend in welke mate de ontvangsten van de gemeente besteed worden aan 
de terugbetaling en de kosten van de schuld. Deze ratio geeft een indicatie van het “gewicht” van de schuld op de courante financiën van het bestuur. 
 
 
Schuldenlast eigen aandeel / financieel draagvlak: deze ratio geeft weer in welke mate het resultaat uit de exploitatiecyclus (financieel draagvlak) 
volstaat om de lasten van de externe financiering van de gemeente (aflossingen + intrestlast) te dekken. 
 
 
Schuld LT eigen aandeel / financieel draagvlak: deze verhouding geeft het aantal jaren weer dat de gemeente nodig heeft om zijn schuld terug te 
betalen, in de veronderstelling dat het financieel draagvlak constant blijft. 
 
 
Schuldratio: deze vergelijkt de schuld LT eigen aandeel met het volume van de gecorrigeerde exploitatie-ontvangsten. Het betreft dus een toestand (de 
schuld) die geplaatst wordt tegenover een stroom (ontvangsten). De ratio bepaalt het aantal jaren dat een gemeente nodig heeft om haar schuld terug te 
betalen indien ze het geheel van de ontvangsten hieraan zou kunnen besteden. 
 
 
Gewicht van de schuldenlast: Schulduitgaven (X-as) en schulduitgaven / gecorrigeerde ontvangsten (Y-as): deze grafiek vergelijkt twee 
fundamentele indicatoren inzake ‘draagbaarheid van de schuld’, namelijk inzake schuldenlasten en inzake de impact op de exploitatiecyclus 
(schulduitgaven / gecorrigeerde ontvangsten). Hoe meer naar rechtsboven, hoe zwaarder het gewicht van de schuld op de exploitatiecyclus. Hoe meer 
naar linksonder, hoe draagbaarder het gewicht van de schuld voor de exploitatiecyclus. 
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Interpretatie van de detailanalyses 

 
 

Inleiding 
 
In het tweede en derde deel van het Individueel Financieel Profiel wenst Belfius bank de gemeenten een extra toegevoegde waarde te bieden, door de financiële analyse 
uit te diepen op drie vlakken: de exploitatie-uitgaven, de fiscaliteit en de financiële resultaten met bijhorende evenwichtscriteria. 
 
De insteek varieert van het ene thema tot het andere: nu eens wordt een parallel getrokken tussen de middelen die op jaarlijkse basis worden uitgetrokken per beleidsveld 
en de uitgevoerde investeringen, dan weer worden een aantal specifieke thema’s belicht (personeelsuitgaven, pensioenuitgaven, specifieke werkingskosten, detail van de 
lokale fiscaliteit...). Ook gaan we dieper in op de spreiding van de financiële evenwichten binnen de representatieve vergelijkingsgroepen. 
 
 

Opgenomen detailanalyses 

 
Het detail van de uitgaven volgens beleidsveld: legt de parallel tussen de netto-uitgaven, het verschil tussen de exploitatie-uitgaven en –ontvangsten van het betrokken 
jaar, voor een aantal beleidsvelden en de overeenstemmende gemiddelde investeringsinspanning over de laatste jaren. Eveneens worden de totale investeringsuitgaven 
per beleidsveld weergegeven. 
Met 2 grafieken onderaan de bladzijde wordt de spreiding van de netto-uitgaven voor de beleidsvelden “sport “ en “kunst & cultuur” weergegeven binnen het gewest. 
 
De bubbelgrafieken met betrekking tot de exploitatie-uitgaven en –ontvangsten uit het 1

ste
 deel van het Individueel Financieel Profiel worden hernomen met een 

provinciale verdeling (in plaats van de clusterverdeling). 
 
Teneinde een preciezer zicht te krijgen op de representativiteit van de gemiddelde waarden voor de 4 vergelijkingsgroepen op het vlak van de belangrijkste toelagen 
(O.C.M.W., politiezone en hulpverleningszone) wordt een grafische voorstelling gehanteerd in de vorm van een dubbele staafgrafiek en worden tevens, voor elke toelage, 
het gemiddelde, de mediaan en de standaardafwijking berekend. 
 
 
Het gemiddelde is de waarde die verkregen wordt wanneer de totale waarde van de observaties wordt gedeeld door het aantal observaties. 
 
De mediaan is de waarde die het aantal observaties (gemeenten) in een steekproef (vergelijkingsgroep) in twee even grote groepen verdeelt: de helft van de steekproef 
heeft een waarde kleiner dan de mediaan, de andere helft is groter. In tegenstelling tot het (rekenkundig) gemiddelde wordt de waarde van de mediaan niet beïnvloed door 
extreem lage of extreem hoge waarden. 
 
De standaardafwijking is een maat van de spreiding van de steekproef rond de mediaan. Hoe kleiner de standaardafwijking, hoe groter de concentratie van waarden 
rond de mediaan. Bij een zgn. “normaalverdeling” vindt men 68,3% van de steekproef binnen een perimeter van (mediaan – standaardafwijking; mediaan + 
standaardafwijking) en 95,4% van de steekproef binnen een bereik van (mediaan – 2x de standaardafwijking; mediaan + 2x de standaardafwijking) 
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In het detail van de personeelsuitgaven wordt het personeelsbestand van de gemeente verder gedetailleerd per type contract en in functie van de verschillende 
uitgavenstromen. 
 
 
Het detail van de werkingsuitgaven geeft een meer gedetailleerde uitsplitsing van de uitgaven die vallen onder de “goederen en diensten”. Dit detail kan u onder andere 
helpen in het vergelijken van de energie-uitgaven en andere werkingsuitgaven van uw gemeente tegenover de relevante vergelijkingsgroepen. 
 
 
De bijkomende gegevens rond de lokale fiscaliteit tenslotte, geven uw gemeente een duidelijk beeld van het belang van enkele specifieke lokale heffingen en spiegelen 
deze aan de gegevens van relevante vergelijkingsgroepen. 
 
 
De voorlaatste pagina van dit tweede deel gaat dieper in op de details van de liquiditeitenrekening en de financiële evenwichten binnen de Beleids- en 
BeheersCyclus. Het budgettair resultaat van het boekjaar, het gecumuleerd budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge worden geanalyseerd met behulp van 2 
types grafieken. 
 
 

- Dubbele staafgrafieken: deze geven weer hoeveel gemeenten zich binnen een bepaalde waardecategorie bevinden. Afhankelijk van de kleur die voor de staven 
wordt gebruikt, gaat het hierbij over de provincie (blauw) of het gewest (roze). De grafiek toont het patroon van deze verdeling binnen de provincie en het gewest, 
waartegenover de waarde voor uw gemeente kan worden geplaatst. De staaf waarbinnen de gemeente zich bevindt is aangeduid in het groen. 

 
 

- Bubbelgrafiek: deze situeren de gemeente op 2 assen, ten opzichte van zijn vergelijkingsgroepen en alle andere gemeenten binnen de provincie. De gemeente 
en zijn vergelijkingsgroepen worden hierbij voorgesteld door een vierkant in de kleur die doorheen het document is gebruikt. De andere gemeenten uit de provincie 
worden elk door een wit symbool voorgesteld. Deze voorstelling wordt gebruikt  om na te gaan hoe representatief de gemiddelde waarden uit het Individueel 
Financieel Profiel zijn door vast te stellen hoe geconcentreerd (of gespreid) alle gemeenten uit de provincie zijn rond deze gemiddelde waarden. De bubbelgrafiek 
geeft de evolutie  weer van de onderliggende waarden over de vastgestelde jaren op de x- en y-as. 

 
 
Op de laatste pagina van dit tweede deel analyseren we nog enkele bubbelgrafieken met informatie op clusterniveau. Deze bubbelgrafieken geven de dekkingsgraad van 
enkele ontvangstencategorieën (de belastingen, het totaal van de ontvangen werkingssubsidies en de reserves = gecumuleerd budgettair resultaat) tegenover de 
totale exploitatie-uitgaven. In de vierde bubbelgrafiek analyseren we de autofinancieringsmarge (x-as) en de spaarquote (y-as). Deze spaarquote vinden we ook 
terug in tabelvorm bij de financiële beleidsruimte in het eerste deel van het Individueel Financieel Profiel. 
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Beschrijving van het detail van de lokale fiscaliteit 
 
 
Op basis van de digitale rapportering is er een volledig detail gemaakt van de opbrengsten die vallen onder de lokale fiscaliteit. Deze specifieke opbrengsten stemmen 
overeen met volgende rekeningnummers en beschrijvingen: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

730 Aanvullende belastingen  

731 Belastingen op prestaties 

732 Verhaalbelastingen  

733 Belasting inzake openbare hygiëne 

734 Bedrijfsbelastingen  

735 Belastingen op vertoningen en vermakelijkheden 

736 Belastingen op het gebruik van het openbaar domein 

737 Belastingen op patrimonium 

738 Andere belastingen  
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